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Sebastian Bobowski 
Wroclaw University of Economics 

JAPAN’S APPROACH TOWARDS ASIAN FINANCIAL REGIONALISM – CONTEXT OF ASIAN 

MONETARY FUND (AMF) AND ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK (AIIB) 
History of Japan’s engagement in the field of financial regionalism dates back to the late 50s of the XX century, manifested through 

submissions of financial regionalist projects, taking form of financial, and macroeconomic forum, meeting engaging regional states 

(first type of financial regionalism), so as regional financial arrangement ie development bank or monetary fund (second type of 

financial regionalism).  

Among the following Asian regionalist financial frameworks that involved Japan, namely Asian Development Fund (ADF, 1957), 

Asian Development Bank (ADB, 1966), Asia Pacific Bankers’ Club (APBC, 1981), Executives’ Meeting of East Asia and Pacific 

Central Banks (EMEAP, 1991), Japan – ASEAN Finance Ministers’ Meeting – Japan (ASEAN FMM, 1994), Four/Six Markets Group 

(1992/97), APEC Finance Ministers’ Meeting (APEC FMM, 1994), Asian Monetary Fund (AMF, 1997), ASEAN+3 Finance Ministers’ 

Meeting (ASEAN+3 FMM, 1999), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB, 2014), only APEC FMM and AIIB were not provided 

directly or indirectly by Japan. The Japan’s government agencies that tend to engage actively in numerous regionalist financial projects 

there were usually Ministry of Finance (MOF) and Bank of Japan (BOJ). 

Asian financial regionalism gained significant attention in the face of regional financial, and economic turbulences, experienced in 

the years 1997-98, so as in the wake of the global crisis 2008+. As a consequence, regional states manifesting hegemonic ambitions, 

namely, Japan, and China, attempted to deliver new regional frameworks addressing the needs and concerns of the neighbouring 

countries. This has been found as a source of significant costs, related to financial contribution of the founding country to the institution, 

so as political prestige, when considering higher-profile regionalist financial projects, such as regional monetary fund or development 

bank.  

AMF episode of 1997 demonstrated Tokyo’s hegemonic ambitions, that were successfully managed, and offset by explicit U.S. 

resistance, so as China’s silent stance. The Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM, 2009) contract was expected to pave the 

way towards AMF’s resurgence, however, that time under equal contribution of Tokyo, and Beijing. Further talks over CMIM’s 

governance, IMF link, so as ASEAN Plus Three Macroeconomic Research Office (AMRO)’s agenda have been heavily influenced by 

Beijing’s optics of non-interference that made the surveillance system partially undetermined. Two years after establishing AMRO in 

Singapore, China proved to be ready, both in political, and economic dimension, to establish its own bank to challenge Asian 

Development Bank, International Monetary Fund, and the World Bank, dominated by the Japanese, West European, and the U.S. 

influences, and interests. Nearly all Asia, so as a part of Far and Middle East, and Europe decided to join China’s project of AIIB, 

while Washington, and Tokyo – two most powerful absent parties, seem to „turn their backs“.     

The second type of financial regionalism defined above, addressed by Japan’s project of regional monetary fund (AMF) for the 

purposes of liquidity provision under critical circumstances, may be overshadowed by China’s project of regional development bank 

(AIIB) focused on realization of the long-term development goals and integration of the Asian region. Interestingly, both regional 

financial frameworks were ignored by Washington, however, „critical tone“ of the U.S. voice seem to be less rigorous these days, when 

facing China’s attributes, and ambitions, than in the late 90s, when Japan’s AMF has been blocked. This time, Washington’s aversion 

and negative stance towards proposal of a new regional institution does not discourage the founder – namely, China – so as tens of 

states, including close allies of the U.S., among others, United Kingdom, Australia, South Korea, and Poland, to proceed with the 

project. 

Japan, standing shoulder to shoulder with the U.S., seem to be a little bit confused, and lost in the Washington’s rhetoric, however, 

tend to follow in their footsteps.  

Furthermore, China appears to manifest its hegemonic potential through provision of substantial financial contribution to AIIB 

comparable to Japan’s when proposing AMF, institutional facilities, and headquarters located in Beijing to host numerous political 

leaders from all the continents discussing on development projects that pave the way towards Asian’s bright future. Prestige gains, so 

as significant geopolitical rebalancing in favor of China both at the East Asian, Asia-Pacific, so as mega-regional scale is just a matter 

of time.  

The only thing Japan is able to do now is not to challenge, confront, but to adapt and reorient to pragmatic, cooperative patterns of 

regional diplomacy towards China.     
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Себастьян Бобовскі 

Економічний Університет у Вроцлаві 

ПІДХІД ЯПОНІЇ ДО АЗІАТСЬКОГО ФІНАНСОВОГО РЕГІОНАЛІЗМУ В КОНТЕКСТІ АЗІАТСЬКОГО ВАЛЮТНОГО 

ФОНДУ (АВФ) І АЗІАТСЬКОГО БАНКУ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ІНВЕСТИЦІЙ (АБІІ) 

Історія участі Японії у сфері фінансового регіоналізму сягає кінця 50-их років ХХ ст. Перший тип регіоналізму схиляв 

країни регіону до участі у фінансових та макроекономічних форумах. До другого типу регіоналізму належить валютний форд 

і банк інфраструктурних інвестицій. Особлива увага приділялась Азіатському регіоналізму з уваги на фінансову регіональну 

та глобальну нестабільність у 1997/98 рр., а також в період фінансової кризи 2008+. 

Joanna Brzezinska 
University of Wroclaw 

ECONOMIC AND FINANCIAL CRIMES IN FRANCE ILLUSTRATED WITH AN EXAMPLE OF 

STATISTICS (2003-2008) 
At the outset of the undertaken reflections it should be pointed out that in the presented statistical research (relating to the period 

of 2003-2008), the following types of offenses were qualified as economically motivated crimes: financial crime, counterfeiting, 

forgery, use of counterfeit cheques or credit cards, fraud and breach of trust. 

According to available statistics compiled on the basis of data provided by the police, in particular from France, it should be pointed 

out that among the crimes of an economic and financial nature committed in 2008, more than 90% fell in two categories: fraud and 

breach of trust, as well as the use of counterfeit credit cards or cheques. Of the 354,485 total crimes falling into this category, 214,402 

cases of fraud and breach of trust were recorded, while 129,497 cases concerned the use of counterfeit credit cards and cheques 

(including those that have been stolen), which accounted for 34% of the total number of economic crimes. Meanwhile, other offenses 

involving the falsification (of money or documents) accounted for less than 2% of the total number of crimes in this category of crimes 

(8676 and 1910 cases, respectively). Between 2007 and 2008, the number of fraud and economic and financial crimes increased by 

10.3%; this trend continued for the third consecutive year, because in 2007 an overall increase by 3%, and in 2006 by 4.8% was 

recorded. On the other hand, between 2003 and 2005, the number of crimes decreased respectively by 5.6% in 2004 and by 3.4% in 

2005. It is worth noting that in 2008, one of the highest increases in this category of offenses was recorded within the period of last 5 

years. Given that in 2003 crimes involving the use of counterfeit credit cards and cheques accounted for 50.6% of the total number of 

economic crimes, while fraud and abuse of trust accounted for 41.5% of this category of offenses, then a fundamental change could be 

observed in the frequency of their implementation in 2008, as they accounted for, respectively, 34% and 56.3% of the total number of 

economic crimes. 

 
Fig. 1. The structure of economic and financial crimes in France at 2003 and 2008 

 

In summary, statistical data presented in the study allow us to state that in the period of 2003-2008 there was a regular increase in 

the number of economic and financial offenses (in particular, by 10.9% between 2007 and 2008). It should also be pointed out that in 

the structure of the discussed offenses there was a fundamental change in the frequency of crimes belonging to two categories: fraud 

and breach of trust, and the use of counterfeit credit cards and cheques. Over the period of 5 years, an increase of nearly 15% was 

recorded in the first group of crimes, while in the second category there was a decrease (by approx. 16%), which indicates definitely 

changing trends in the internal structure of this "fraction" of crime. 
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Йоанна Бжежінска 

Вроцлавський Університет 

ЕКОНОМІЧНІ ТА ФІНАНСОВІ ЗЛОЧИНИ У ФРАНЦІЇ, ПРЕДСТАВЛЕНІ  

НА ПРИКЛАДАХ СТАТИСТИКИ 2003 – 2008 РР. 

Метою тези було представити економічні та фінансові злочини, вчинені у Франції в період 2003 – 2008рр.  з перспективи 

статичних даних. Слід зазначити, що досліджуючи злочини, представлені в даний період, можна спостерігати стрімке 

зростання їх кількості, а також зміну частоти їх здійснення. Найчастішими є злочини повязані з шахрайством, зловживання 

довірою, а також використанням підроблених чеків і кредитних карт.  

Joanna Brzezińska, Paweł Dobrzański 
University of Wrocław 

FROM REFLECTIONS ON THE METHODS AND MODEL OF MONEY LAUNDERING IN POLAND 
The main purpose of this article is to indicate interconnections that exist between the individual phases of money laundering, which 

is one of the most complex economic phenomena. The initial phase of money laundering involves the preparation of the discussed 

practices, primarily through the deployment of capital acquired from illegal sources (for example through the transfer of capital abroad 

– this practice helps reduce the risk of detection of money laundering. Among the methods of capital transfers, we can point the 

following: smuggling, transfer of luxury goods, electronic transfers and other online services (Hawala system – an underground banking 

system) or cyber-laundering. The second stage of money laundering involves the so-called placement, which is accomplished through 

the introduction of illegal means of payment into the financial system primarily by placing them on bank accounts. The third phase is 

referred to as layering and is done by hiding the actual source of the money that is transferred to bank accounts deployed in different 

banks or countries (double placement) with the participation of the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications 

(SWIFT) system. The last step is integration (legalization), which consists in the final legalization of the money. 

 
 

It should be noted that the phenomenon of money laundering in Poland is carried out by using a variety of methods, including: 

blending, winning ticket, smurfing, transferpricing, empty transactions. By far, the most commonly used method is blending, which 

implies a combination of legal income – clean, with that which is defined as illegal («dirty»). The indicated target can be achieved 

through the implementation of extremely complex cash operations, which are characterized by high variability in the amount of clients’ 

income. When it comes to smurfing, it is a form of placement of capital by substituted persons - smurfs (e.g. crimes committed in the 

fuel sector or on the Polish capital market). Such transactions are not verified and therefore do not require supervision of subjects that 

are involved in these transactions. Another method is transfer pricing, which consists in overstating or understating the values shown 

in the invoices in international dealings between mutually connected undertakings. The difference which arises from the discrepancy 

between the price of imported goods and the price shown in the invoice is a legitimate profit. Other methods used in money laundering 

are empty transactions, which consist in acquiring turnover, which is fictional, and then rendering its origin credible by producing 

appropriate documents (in particular invoices – VAT extortion). 

Given that the above methods of money laundering have been developing in Poland only recently, the study presents an attempt to 

generally estimate their size in terms of quantity and to determine which ones occur most frequently and what the determinants of this 

state of affairs are.   
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Іоанна Бжежінська, Павел Добжанські 

Вроцлавський університет 

МІРКУВАННЯ ЩОДО МЕТОДІВ ТА МОДЕЛЕЙ ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ У ПОЛЬЩІ 

Метою тези є визначення методів, які використовуються для відмивання грошей у Польщі, а також визначення моделі, 

відповідно до якої проходить ця незаконна практика. Найбільш широко використовуються наступні методи відмивання 

грошей: blending, winning ticket, smurfing, transferpricing а також порожні угоди. Слід зазначити, що різні методи проведення 

фінансових операцій та супроводжуючі їх фактичні дії, спрямовані на те, щоб приховати реальне походження фінансових 

коштів, які спочатку несуть незаконний характер, будуть усунені або змінені через їх «промивання», отримуючи таким чином 

цілком нове легальне походження. 
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Daniel Butyter 
University of Wroclaw 

DYNAMIC EFFECTS OF TRADE LIBERALIZATION BETWEEN EUROPEAN UNION AND UKRAINE 
The consequences of creation of integration organization, such as free trade area or customs union are appearance of a number of 

economic effects, which positively or negatively affect not only the countries that belong to this integration organization, but also on 

countries, which do not belong to it. These effects can be divided into two groups - short-term (static) and long term (dynamic). Static 

effects are those effects that appear immediately after liberalization or elimination of trade barriers. These include trade creation effect, 

trade diversion and trade expansion effect [1, p. 88-90]. Still, it is much more difficult to determine the dynamic effects of integration. 

In a long-term perspective is difficult to separate the effects, which are a natural consequence of countries economic development from 

the effects which are the result of integration. However, some economists believe that it is certainly possible to define the main dynamic 

effects – inceased competition, inceased effects of scale, which include the effect of agglomeration, creation of larger enterprises, 

"learning through practice", the emergence of closer economic connections between enterprises, scientific and technological progress 

and others. [1, p. 96-108] 

In the process of the development of modern relations between Ukraine and the European Union (EU) in the framework of the 

Association Agreement the creation of a deep and comprehensive free trade area (DCFTA) is assumed [6, p 9]. In the framework of 

this integration organization most of trade bariers will be eliminated (95 % of tarrifs in biliteral trade will be eliminated) [5], the only 

exception are tarifs of agricultural goods, changes in the Ukrainian legislation will be introduced and Ukraine will adopt technical 

standards of EU. The purpose of creation of DCFTA is to create a common economic space between Ukraine and EU. In the long run 

perspective this will lead to usage of the European standards of quality, will ensure macroeconomic stability of the economy, will 

create the appropriate conditions for the free movement of goods and services and will create conditions for the liberalization of capital 

and labor movement within the common market between Ukraine and EU [8, p. 18-19]. 

Elimination of the trade barriers will have multiple positive effects in the long run. Firstly, it will increase the level of competition, 

as goods produced in Ukraine will recieve access to the European market and vice versa. For the enterpreneurship, this will mean better 

specialization in the production, increased efficency of production factors usage, i.e. increase of the effects of scale of production, 

which will mean for the consumers the reduction of prices, the increase of their range and quality. Additional economic growth is 

expected mainly in such sectors of economy as agriculture and food production, textile and leather industry, metallurgy and metal 

processing, transportation and legal services. [4] This will increase not only the competitivness of certain enterprises, but also the 

competitiveness of Ukraine’s economy as one system. However, the increase of incomes of households from the the creation of the 

DCFTA will be distributed unevenly. Most notable is the gap between poor and rich households (rich households will recieve relatively 

more than poor). The gap in the increase of the income will be also determined by the number of people in the household (households 

with more than 3 members will benefit less).  So it is also necessary to change some asspects of the social policy. [6, p. 50-52] 

Better access to the European market will also increase the investments into the Ukraine’s economy, particularly in the fields, 

aimed on export to EU member states, in which comparative advantage of the Ukrainian economy can be used (cheaper labor, capital 

etc.). The increase of foreign investments will reduce unemployment and increase GDP of Ukraine. It will also increase the number of 

joint ventures with both Ukrainian and European capital. This will create multiple positive effects. Firstly joint ventures will create 

new work places and will reduce unemployment (the growth is expected in such sectors as agricultural and food industry, repair services 

and trade, transport). [2, p. 17-18] Secondly, it will allow to attract more of the foreign capital for research and development of new 

innovative technological solutions. Thirdly, it will improve the business environment in Ukraine in general. 

The implementation of changes to the legislation will be the most important aspect of Association Agreement. Bringing the law 

and legal practice of Ukraine to the EU standards will be aimed to achieving of maximal economic integration in all areas (trade of 

goods and services, government purchases, foreign direct investments, ets.). In addition, the end result of administrative reform within 

the framework of implementation of Ukraine’s obligations under the Agreement, will will improve the efficiency of the public 

administration system in the field of food production safety and will bring it in accordance with EU requirements. [2 p. 19] Reform of 

technical regulation will lead to the adoption and implementation of technical regulations for specific industrial products, which are 

based on EU legal acts, creation of infrastructure, designated for laboratories and agencies, responsible for conformity assessment with 

EU standards and modernization of production for assurance that producted goods match requirements of technical regulations. [7] 

At the same time, the development of the system of protection of geographical indications in Ukraine provided by the Agreement, 

and engaging experience and resources of EU will lead to the development of the system of product notation, that will emphasize the 

national identity of Ukrainian products in the domestic and global markets, spread the positive image of producers from Ukraine and 

as a result will ease export of certain goods. According to the research conducted by the Institute for Economic Research of Ukraine, 

the losses caused by the elimination of import and export duties and other payments will be eventually compensated by the taxes, which 

will be recieved from the production of larger amount of goods. [3, p.1-2] 

The full implementation of DCFTA with EU will lead to cumulative GDP growth by 14, 1% in the long run. These are the updated 

results of simulation of the creation of the DCFTA using applied general equilibrium model. Due to this model, we can conduct that 

the main growth factor is not the elimination of import duties but elimination and reduction of non-tariff restrictions in trade, which 

were achieved through harmonization of Ukrainian legislation with the European.Research conducted by Ukrainian and European 

economists found that most benefits from the creation of the DCFTA will recieve agriculture, food processing and light industry. 

However, harmonization of technical barriers in trade will be advantageous for individual projectors engineering, including the 

production of electric machinery. [2, p. 31-35] 

Of course the creation of the DCFTA will carry some negative effects for Ukraine in a long-term perspective. The main of them 

are the increased competition from EU enterprises, but it should be noted that due to the fact that Ukraine export is ussually 

complementary rather than competitive with EU goods, the negative effects will be quite low. However, bigger competition from EU 

enterprises still will lead to bancrupcy of Ukrainian enterprises that can not compete with them. Also the creation of DCFTA will be 

related with the rise of costs, due to the costs of Ukrainian enterprises necessary for the adaptation to EU standards and increased 

spending of Ukraine government, due to the costs on adaptation of Ukraine’ law to EU standards. 

Despite theese negative effects, all studies indicate that in long-term perspective positive effects of Ukraine's accession to the 

DCFTA will be much higher than the negative effects. 
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ДИНАМІЧНІ ЕФЕКТИ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ ПОМІЖ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗОМ ТА УКРАЇНОЮ 

На основі договору про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом було створено глибоку і всеосяжну зону 

вільної торгівлі, в рамках якої було знесено більшість торгівельних бар'єр в торгівлі між Україною та ЄС. В довготерміновій 

перспективі це спричинить ряд економічних ефектів. До позитивних ефектів належить підвищення якості, асортименту та 

зменшення цін товарів, через впровадження європейських стандартів якості та норм виробництва, а також більшу 

конкуренцію з огляду на приєднання до внутрішнього ринку ЄС, зростання притоку іноземних інвестицій, збільшення 

експорту та одержання доступу до новітніх технологія. До негативних ефектів належить посилення конкуренції зі сторони 

підприємств ЄС, збільшення витрат державного сектору у звязку з втратами митних надходжень, а також адаптацію 

українського законодавства. Дослідження українських та європейських вчених вказують на те що позитивні ефекти однак 

будуть вищими від негативних, тому існує доцільність створення ПВЗВТ. 

Pawel Dobrzanski 
University of Wroclaw 

CATCHING-UP IN ECONOMIC GROWTH MODELS - SOLOW VS. ROMER 
One of the main economic problem is to explain what factors make some economies grow faster than others. The economic growth 

has been captured in many economic models. Nowadays the problem of convergence, asserts that poor countries grow more quickly 

than average but rich countries grow more slowly than average, is still actual.  In this article author focuses on two main economic 

growth models. First was presented by R. Solow in 1956 and second one in 1986 by P. Romer. The main goal of article is to verify 

catch-up effect.  

The Solow (1956) model has provided the theoretical framework through which most cross country studies of empirical growth 

have interpreted their findings. The model predicts that economies tend to converge towards a steady-state path, and that the growth 

rate of this path is determined by technological progress while its level can be shifted up and down by variables such as the savings 

rate and population growth rate.   

Assumptions of the Solow model are: 

- the economy is closed 

- there is no technological change 

- an increase in the labor force is equal to 1% per year. 

R. Solow pointed out that sustainable growth is possible on the assumption that net investment is equal to net savings. This equation 

can be written as: 
𝐾

𝑌
=

𝑠

𝑛
, where “Y” is the volume of production per employed person (is output per person employed), “K” is the 

amount of capital per worker, “s” is savings rate, but “n” is growth rate of labour force. Very important is to get an answer for question 

if sustainable growth is stable? R. Solow science research proof that sustainable growth is stable because  there are natural forces in 

the economy which adjust the value of the coefficient capital to the value of 
𝑠

𝑛
. In this model it is possible for a transitional period 

between the paths of sustainable growth. The model assumes that labor, capital, production is growing with the same speed. So if we 

increase the saving rate then condition for sustainable growth will be broken and transitions path can be observed.  

 
Fig. 1. The growth rate of exogenous models 

Source: : author’s own study  

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu_ukraine/trade_relation/free_trade_agreement/index_uk.htm
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Other view on economic growth is presented by P. Romer, who is representative of endogenous growth theory. His model holds 

that economic growth is primarily the result of endogenous and not external forces. Investment in human capital, innovation, and 

knowledge are significant contributors to economic growth. The fundamental changes that distinguish this approach from neoclassical 

models is new function of production. Romer concluded that improving technology can be achieved through an increase in human 

capital and skills through innovation. Thus, the main driving force in this model is technological progress. In Romer’s model production 

function is of the form Y = AF(K,L), where aggregate output-augmenting technological progress is captured by “A”. 

The Solow growth model suggests that economies with similar rates of population growth and technological progress should exhibit 

similar levels of per-capita income in the long run, regardless of their initial capital stock. During the adjustment to steady state, 

countries with a lower capital stock will grow faster than those with higher capital stocks. According to Solow model countries are 

predicted to converge to their respective steady states (conditional convergence). The rate of return is lower in countries with higher 

capital per worker, therefore capital should flow to poorer countries, thus driving convergence. Moreover diffusion of knowledge is 

possible: poorer countries can adopt modern technologies without having to develop them and thus benefit from technological progress 

in more advanced countries. Convergence hypothesis was denied by Paul Romer. He introduced theoretical growth model with 

increasing-returns-to-scale production technology, which results in a strong tendency for rich countries to maintain or even increase 

their lead over poorer countries. Moreover, this model indicates the existence of phenomena divergence. The concept of Romer's 

economic growth rate increases with increasing income, which means that the developed countries grow faster than underdeveloped 

countries. 

The absence of strong evidence across countries of unconditional economic catch-up effect has led to a number of disparate views 

in the economics profession in recent years. Some have argued that non-convergence is a technological fact of life. Others have 

suggested that laggard countries require special remedial policies to provoke high-speed growth, lest they get trapped in a low-growth 

economy.  
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Павел Добжаньскі 

Вроцлавський університет 

ЕФЕКТ НАЗДОГАНЯЮЧОГО РОЗВИТКУ В МОДЕЛЯХ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ СОЛОУ ТА РОМЕРА  

Протягом багатьох років економісти шукають причини різного темпу економічного зростання держав. Зараз особлива 

увага приділяється розвитку найбідніших країн. Метою цього дослідження є гіпотеза про збіжність, котра полягає на тому 

що, країни гірше розвинуті розвиваються швидше ніж країни краще розвинуті. Для перевірки даної гіпотези автор представляє 

дві різні моделі економічного зростання – Р. Солоу та Р. Ромера, а також їх погляд на ефект наздоганяючого розвитку. 

Jan Gola, Wojciech Szydlo 
University of Wroclaw 

PERMISSIBILITY OF VERTICAL PRICING AGREEMENTS IN LIGHT OF EUROPEAN COMPETITION 

LAW AND JURISPRUDENCE 
It has been a long-established principle of European competition law that various types of agreements or price clauses inserted into 

horizontal agreements between undertakings, meaning that agreements between enterprises often competing against one another in 

trade are – assuming the occurrence of specified conditions – held to be one of the most severe violations of competition law. However, 

price clauses inserted into vertical agreements, meaning those between enterprises which do not compete with one another and 

including distribution agreements, are treated far more liberally by competition law than are horizontal agreements. In respect of price 

clauses placed in vertical understandings, competition law scholars in the main hold that the classification of such agreements under 

competition law is not a straightforward task. Indeed, there are a large number of reasons why vertical price agreements should not be 

treated as harshly as horizontal ones. 

Several decades ago the Court of Justice already observed that while price agreements placed in distribution contracts may have 

the effect of limiting price competition to some degree, price competition is not the only type or form of competition. Alongside price 

competition there are other, effective forms of competition, which is why price competition should not be granted absolute priority in 

every case and circumstance. In some situations, price competition can be sacrificed in favour of more intensive non-price competition, 

a fact resulting from the present wording of Art. 101 (3) TFEU, which does not forbid all agreements between undertakings if the 

understanding or category of understanding between enterprises, decisions or categories of decisions of associations of undertakings, 

concerted practices or category of concerted practices contribute to improving the production or distribution of goods or to promoting 

technical or economic progress; this is subject to the reservation that users benefit from a suitable portion of the profit thereby generated, 

and that there are no restrictions imposed on interested undertakings other than those necessary for achieving those objectives or give 

enterprises the potential to eliminate competition in respect of a significant portion of a given product (compare ECJ ruling in case 

26/76 Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. KG versus Commission, Compilation of Judgements 1977, p. 1875, item 21).  

In European competition law, vertical price understandings may not apply group exclusions, thus they also cannot be shielded from 

the block restriction placed on individual restrictions based on Art. 101(3) TFUE. This position has been backed by the European 

Commission in its Guidelines on Vertical Restraints (OJ EU 2010, C 130/1), declaring that undertakings engaging in the practice of 
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hardcore sales restrictions can invoke the increased efficiency argument in their defence, on the basis of Art. 101(3) TFEU. In these 

cases it is the parties’ responsibility to demonstrate that the likely growth in efficiency results from the application of fixed resale prices 

in a given understanding, and that all conditions set out in Art. 101(3) TFEU are met.  

In the competition law literature and anti-monopoly jurisprudence it is generally acknowledged that vertical agreements 

establishing fixed resale prices, including minimal resale prices, lead to the positive (for consumers) effect that distributors acquiring 

a given product or service from a supplier (producer) in order to resell it are no longer able to engage in price competition amongst 

themselves (as this is established in advance in the aforementioned vertical distribution agreements concluded between the supplier 

and distributors); they are therefore required to compete based on factors other than price, such as quality and other services offered 

during the pre- and post-sale phases. It can be said that the application of minimal resale prices in vertical agreements is more beneficial 

to consumers than detrimental, which should prevent such clauses from being recognized as violating competition law.  

It should be kept in mind that the qualitative benefits for consumers cannot be left out of consideration when engaging in assessment 

of practices by undertakings and their relation to anti-monopoly principles, as one objective of competition law is ensuring consumer 

welfare assessed through the quality of products and services supplied to them. It is also worth remembering that free competition 

positively impacts the growth of economic activity as well as supporting employment, leading to improved quality of live for citizens 

of the European Union. Competition policy must therefore be based on the principles of economics, the law and jurisprudence.  
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ДОПУСТИМІСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ЦІНОВИХ ДОГОВОРІВ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС У СФЕРІ 

ПОЛІТИКИ КОНКУРЕНЦІЇ 

У тезі розглянуто допустимість використання горизонтальних цінових договорів. Також описано правове регулювання 

Європейського Союзу у сфері політики конкуренції а також подано приклади прецедентного права у сфері антимонопольної 

політики. Вказано, що вільна конкуренція впливає на розвиток господарської діяльності і зростання зайнятості, наслідком 

чого є підвищення рівня життя громадян Європейського Союзу. 

Jan Gola 
University of Wroclaw 

LEGAL FORMS OF ACTIVITY PURSUED BY REGULATORY BODIES IN THE SOCIAL MARKET 

ECONOMY 
Legal forms of activity in public administration are understood as a specific activity applied by a public administration authority 

to conclude a specific case. The administrative law literature indicates that this is the counterpart to a juridical act as defined by civil 

law. The most effective forms of activity by public administration authorities are issuing normative and administrative acts, as well as 

concluding contracts and agreements. It should be kept in mind, however, that the evolution of society and economy are leading to the 

formation and development of other forms, so-called ‘material activity’ and non-authoritative forms of activity.  

Administrative acts are of the greatest importance from the perspective of the subject under discussion. They constitute an 

authoritative, unilateral declaration of will of a body performing administrative tasks, grounded in provisions of administrative law, 

setting out the legally binding situation of the addressee in a specified individual case. They include administrative decisions, which 

are unilateral determinations of a public administration authority establishing the binding consequences of a norm of administrative 

law upon the addressee and the issuing authority. For scholars of administrative law, the concept of a decision is reduced to an 

administrative act issued in the course of administrative proceedings.  

It must be kept in mind that regulatory authorities presently occupy a significant place in the structure of public administration, 

while the objectives of regulations are to provide for the public welfare through ensuring continuity and universality in the provision 

of a public service. They force changes in organizational structures which lead to the emergence of new types of authorities applying 

legal forms of activity.  

The concept of a national regulatory authority is a legal concept. It appears particularly in European Union legal provisions 

concerning network sectors. It should be remembered that in a law-governed democratic state, the regulatory activity of national 

regulatory authorities is coherently coupled with such authorities’ duty to observe and implement fundamental rules associated with 

economic freedom. These rules demand authorities behave in a manner that respects the fundamental rights of economic entities. 

In Poland, the primary form of resolving administrative cases by regulatory authorities is an administrative decision taken in 

accordance with the Code of Administrative Procedure of 14 June 1960 (OJ L 2000, No. 98, item 1071 with amendments). An example 

which can be cited is Art. 30(1) of the Energy Act of 10 April 1997 (OJ L 2006 No. 89, item 625 with amendments), in which the 
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legislator indicates in concreto this form of administrative activity. The aforementioned statute does not refer to any other form in 

which a regulatory authority can authoritatively conclude a case. Thus, Art. 30(1) of the Energy Act means that a Decision of the 

President of the Energy Regulatory Office exhausts the catalogue of means by which that body can authoritatively conclude a case. 

Scholars in the field point out that in some cases, civil law means of regulating legal relations would be more appropriate than an 

administrative decision. One example is the resolution of disputes by the President of the Energy Regulatory Office, which, under the 

current legal regime, is done by issuing an administrative decision. It would be more appropriate to conclude a dispute by way of 

mediation, such as in the manner set forth in the Telecommunications Act of 16 July 2004 (OJ L No. 171, item 1800 with amendments). 

The role played by legal forms of activity of regulatory authorities is one of great importance in the social market economy. When 

decisions are issued in an appropriate and transparent manner, undertakings in the energy, telecommunications, rail and aviation 

industries have the opportunity to develop and grow. Judicial review of the activity of regulatory authorities is also of key significance. 

Such review has a salutary effect on limiting improprieties which occur in these areas of importance for the state. Judicial review by 

an independent court can lead to the revocation of a contested decision and referral of the case to the national regulatory authority for 

a second examination, or to the quashing of the contested decision and issuance of a substantive ruling concluding the matter. It should 

be kept in mind that an independent court can ensure materialization of the principle of fair competition, and by the same token influence 

the development of the economy. 
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ПРАВОВІ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СОЦІАЛЬНО-РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 

У тезі вказується на важливість ролі, яку виконують правові форми діяльності органів державного регулювання у 

соціально-ринковій економіці. Якщо регулювання проводиться належним чином, то підприємства, котрі фунціонуть, зокрема, 

у енергетичному, телекомунікаційному та транспортному секторах, розвиваються. Надзвичайно важливе значення займає 

також судовий нагляд правової форми діяльності органів державного регулювання.  

Stanisław Gola, Krzysztof Zajdel 
Wroclaw University of Economics, Karkonosze College in Jelenia Gora 

ECONOMIC ASPECTS OF MOTIVATING EMPLOYEES LEARN 
Motivating teachers, workers in any institution is a big challenge. On the one hand there are some financial resources at the disposal 

of a facility, on the other hand, there are expectations, especially with regard to the financial side. Since the pool of available resources 

is determined, how justly and "fairly" to share it, especially since it would be done equally for each person, the addition unit is not 

large. But it does make a lot of facilities owned by sharing resources equally to each teacher, so it is put, it does not usually protests, is 

another component of salary. A small but steady. 

We decided to write such rules for the universal institutions, in accordance with the law, which if they had been adopted and 

approved by the faculty, could lead to a better job, more efficient, to the benefit of residents. How, then, can look like such a provision? 

1. The addition of discretionary incentive component of remuneration is awarded by the Director ranging from 0 to 4% of base 

salary within the assigned by the Municipal Board for the year, for this purpose the limit of funds. The minimum envelope on top of 

incentive for the financial year is 3% of the annual salary of a trainee teacher fund. Appendix incentive is granted for a period of six 

months, for work done in the last half of the teachers employed full-time and part-time (at least half-time), if the school is the only 

place in the teacher's work. The original letter of motivation given to supplement teacher director shall serve a copy turns on the 

personal file of the employee. 

2. General grant of incentive. The decision on the grant of incentive teacher, the Deputy Director and other staff pedagogical made 

by a director. Entitled to incentive vest after a year of work in the school, with the exception of teachers transferred from another 

facility. The addition is not entitled to the teachers staying on leave, both paid and free, and teachers who are in the six months preceding 

the grant of allowances not worked 50% of the time (eg. Staying on long-term sick leave). The decision to grant or withdraw addition, 

incentive receives interested in writing teacher. Appendix motivational entitled to the teacher holding at least a good assessment of the 

work. It adopts the principle that in order to get the incentive allowance in the first place: 

a. The exemplary observe labor discipline and safety regulations in force at school 

b. The lead unqualified teacher and educator records 

The teacher not meeting these criteria does not receive the supplement. 



15-16 ТРАВНЯ 2015 Р.  ХХІІ-ГА Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених 

М. ЛЬВІВ   АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

13 

 

In determining the allowance incentive director is guided by the insights made in the framework of the supervision of pedagogical 

and administrative activities performed - organizational, taking into account: 

- Classroom observation 

- Vetting 

- The documentation kept by the teacher 

- Individual questionnaire filled once during the teachers' 

- Other observations, eg. Survey among parents and pupils. 

Each task, activity, participation in the competition has a positive value (list attached). Lack of documentation, problems with 

discipline negative. The sum collected by the teacher gives allowance in the value of the incentive, which when converted to a 

percentage of the basic salary of a teacher is transferred to accounting. 
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Економічний Унівесрситет у Вроцлаві, Карконоська Державна Вища Школа у Єленій Гуже 

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ МОТИВУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ НАУКИ 

У цій тезі описуються найбільш важливі аспекти, пов’язані з мотивацією працівників вузів до більш ефективної роботи, 

згідно з чинним законодавством і їхніми фінансовими можливостями. У тезі розглянуто цікавий підхід до розподілу 

фінансових коштів  директором наукової установи. Підхід розгляний у тезі є абсолютно новаторським, так як передбачає 

включення принципу демократії, при якому наукові працівники самі розподіляють гроші відповідно до встановлених 

принципів.  

Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska 
University of Wroclaw 

INVENTIVE ACTIVITY AND INTERNATIONAL POSITION OF INNOVATIVE ECONOMIES ON THE 

EXAMPLE OF POLAND AND UKRAINE 
Contemporary economies are overwhelmingly systems based on knowledge, creativity and innovations resulting from them. In line 

with endogenous models, they are determinants of success in a dynamic and competitive development of economies [4]. A special role 

in this area is particularly attributed to groundbreaking innovations, inventions. That is a special kind of technology solutions, which 

through novelty, inventiveness and utility, make technological progress, has now reached unprecedented pace and never before seen 

scale. Role of inventions is so important that number of patent applications and number of granted protective rights has become one of 

commonly accepted pillars, measures of states innovativeness and way of estimating the knowledge economy [5]. The degree of states 

technological advancement, measured by inventive activity depends on many factors and is, of course, very diverse. Therefore, 

individual countries seek to engage in a process of stimulating it, on the one hand by neutralizing emerging barriers to innovation, on 

the other, forming a variety of institutional instruments, encouraging to take up the activity in this area. One of them is without doubt 

the patent system, under which eligible entities are granted a special kind of privilege, consisting of statutory exclusivity to the 

professional and economic exploitation of a patented invention [3]. In the literature, there are voices talking openly about linking the 

protection of industrial property with achievements in the implementation of innovations, recognizing that this relationship is 

unidirectional [1] although growing is also a number of opinions denying the relationship [2]. This institutionally guaranteed monopoly 

stems from the belief that for a society the priority is to create a system so attractive to the inventor that encourages them to take 

financial, creative and organizational effort associated with investments in research, development and exploitation of innovative 

solutions. In this context, the patent system serves as a guarantee, thanks to it, after the completion of the commercialization process, 

the inventor can expect at least reimbursement of invested funds [6]. At the same time, through patent protection is sent towards the 

creator clear signal – more profitable is disclosure of the invention, than keeping it a secret - in this case, society deliberately agrees to 

limit their rights, to be able to freely enjoy the fruits of inventor's genius in the future [6]. Above all, the modern patent system has two 

very important functions. The first of them, an information one, is related to the wealth of data collected regularly by national and 

international patent offices. Second, is closely linked with the process of knowledge diffusion – among others it is realized by making 

public the technical documentation related to relevant solution and by the so-called patent citations, to which refer creators presenting 

the state of the art solutions in the field. Patent systems can have domestic or international range, one of them is called PCT (The Patent 

Cooperation Treaty). Works are still ongoing on so called the Community patent.  

The aim of the publication is to see how inventive activity level, measured accordingly as a number of patent applications and 

granted protection rights, affects international innovativeness rankings (Global Innovation Index). The research was empirical and 

comparative in nature, based among others, on statistical data of Polish and Ukrainian patent offices. The time range was based on data 

for 2013 and 2014. 

Results of the study indicate that for an objective assessment of innovativeness measured in a global perspective, the most important 

indicator is the number of patents received in the PCT procedure (of an international nature, guaranteeing protection in 148 countries). 

In terms of patent applications quantity and patents obtained in the national procedure, Ukraine is far ahead of Poland, whereas in the 

PCT system Poland is in better position. In 2013 the Ukrainian Patent Office received 5422 patent applications, of which 3635 gained 

protection (a year earlier these figures were respectively 4945 and 3405). In the same year the Polish Patent Office received 4237 

applications and granted only 2804 patents (similarly in 2012 these figures were 4410 and 1848). At the same time, in reports taking 

into consideration the PCT procedure, Ukraine (3 applications per 1 million inhabitants) has fallen behind Poland (9 applications per 

1 million inhabitants), It has also been overtaken by Russia, Slovakia and Bulgaria (each of these countries has 8 applications per 1 

million inhabitants). Finally, in terms of Global Innovation Index Poland occupies higher ranking positions, in 2013 - 49, in 2014 - 43. 

Meanwhile, Ukraine was ranked at position 71 in 2013 and 63 in 2014. Despite the high internal inventive activity, signifying huge 

innovative potential, the country has, in fact, wasted its opportunities arising from the path of international protection, as a consequence, 

reaching lower than Poland ranking positions. One can therefore venture to say that in order to strengthen the competitiveness of 
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economies based on innovation, important are openness and willingness to participate in the international technology race and the 

creation as well as commercialization of breakthrough solutions on a global, not just regional coverage. 
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ВИНАХІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МІЖНАРОДНА ПОЗИЦІЯ В РЕЙТИНГУ НАЙБІЛЬШ ІННОВАЦІЙНИХ ДЕРЖАВ 

НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ 

В статті розглянуто проблему впливу системи патентної охорони на збільшення рівня інноваційності економіки держави. 

Метою статті було проведення дослідження щодо того, яким чином винахідницька активність польських та українських 

економічних суб’єктів впливає на рівень інноваціності в цих країнах. Висновки вказують на те, що найістотнішим фактором 

у цій сфері є опрацювання та використання технологій глобального характеру. 

Michal Radula 
University of Wroclaw 

PERFORMING THE ECONOMIC ACTIVITY BY THE MEDICAL SUBJECTS ON THE EXAMPLE OF 

POLISH LAW 
First of all medical activity is based on health benefits which are guaranteed by the constitutional health care system. The above 

statement has legal consequences in the form of association with entity law and the obligations of the authorities. 

Healthcare Institutions Law implemented a solution, which assumes that a health benefit aims to preserve, save, restore or improve 

health. Furthermore the health benefits consist in any other activities related to the treatment or on the basis of a specific regulation.  

The subjective activity is formalized and institutional. Healthcare Institutions Law designate entities which are authorized to 

perform medical activity: medical subjects and professional practices. 

It must be indicate that Healthcare Institutions Law implemented a solution which assumes that medical activity shall be considered 

as regulated economic activity. It means that this activity may be performed only on conditions regulated by law. Therefore in this case 

it may be taken as an example of restriction of liberty economic activity.  

The Economic activity is based on production, services, building services, trade services, mining services and professional activity. 

The above must be gainful, organized and permanent. The foregoing mainly applies to economics science and must be interpret 

according to this field of science because law only has a secondary capacity towards economics events. 

Categorization of medical subject in the Healthcare Institutions Law is very problematic. Judical decisions of the Supreme Court 

emphasise that subject could be an entrepreneur if his activity is characterized as professional, profitable, rational and on his own 

account. In addition this activity must be continuous characterized by participation on the market. The last requirement relates to 

equivalent, mutual benefits which are chargeable and complied with multiple real and legal acts within the framework of economic 

relations. 

This matter is problematic in the case of basic medical subjects in Poland – „SPZOZ”. It has legal status, acting on his behalf and 

on his own account. Undoubtedly acting professional including the economically grounded matters. SPZOZ receive equivalent for 

services from payer or directly from patients. Despite of this facts legislator doesn’t decide to include this most important medical 

subjects to the category of entrepreneurs.  
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ВЕДЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТАМИ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬСЬКОГО 

ЗАКОНОДАВТСВА 

У тезі описуються стосунки між наданням медичних послуг та веденням господарської діяльності між суб’єктами 

медичної діяльності на фоні сучасного польського законодавства. У тезі також запрезентовано сучасний список суб’єктів 

медичної діяльності та їх поділ. 

Sieroń Arkadiusz 
University of Wroclaw 

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF NORTHIANS AND AUSTRIANS 
Since Douglass C. North, a Nobel Prize winner in economics, rejects many of neoclassical assumptions, he may be considered as 

a natural ally for the Austrian Economists. Enough to mention North’s recognition of Hayek’s ideas or emphasizing the time as an 

important element in economic analysis. The aim of this article is to examine this thesis. We will prove that there are more differences 

than similarities between Northians and Austrians.  

Let’s start from the metaeconomics. North writes that economics is a theory of choice [7], while Austrians argue that economics is 

a theory of human action [4]. This is why North is so interested in cognitive science, how the mind works. This approach led him also 

to rejecting the neoclassical assumption about rationally. For Austrians, on the other side, it does not matter, because they are interested 

only in human actions – since only actions have implications in the real world [1]. Theory of human action (as opposed to the theory 

of human choice), enables Austrians to preserve the concept of rationality. According to them, all human actions are rational—in the 

sense that people always act accordingly (as they ex ante believe) to achieve their goals. 

Concerning methodology, North does not completely apply the concept of subjectivity into his research, as Austrians do. The best 

example is his emphasis on transaction costs, which can be characterized as a kind of transaction-cost determinism. But every concept 

of measurable “social costs” is contrary to subjectivist methodology and lead North to support occasionally for government intervention 

under the pretext of reducing them [5].  

We believe that his approach results from the mistaken notion of the adaptive efficiency [7], which was defined by him as “the 

willingness of a society to acquire knowledge and learning, to induce innovation, to undertake risks and creative activity of all sorts, 

as well as to resolve problems and bottlenecks of the society through time”. It is close approach to the Austrian one. However, North 

does not mention explicite the driving force of the society, i.e., the entrepreneurship. This omission has serious consequences. North 

concentrates almost solely on the ability of societies in general to adapt to the ‘external’ changes and shocks which affect them and 

which are supposedly always of external origin, and it is precisely this viewpoint that leads North to suggest the term ‘adaptive 

efficiency’. Thus, North’s approach is much more reactive than proactive. In fact, North does not appear to realize that the 

entrepreneurial drive is precisely what simultaneously provokes the (endogenous rather than external) changes and shocks that trigger 

the problems to which different societies must adapt [2]. In other words, North, as neoclassical economists, seems to ignore change in 

preferences, and limits his focus exclusively to incentives. This is why he deals with institutions, which are the “incentives structure of 

economies”. Overlooking the entrepreneurship led North to wonder, or even to doubt, if societies can adapt to technological and 

institutional changes and, in consequence, led him to social engineering. 

North at first glance seems to support the free market. He generally agrees that: “natural states suffer from too much market 

intervention: control of markets, laws fostering monopolies and other rent-creating privileges, inadequate property rights, ineffective 

public goods provision, and incomplete markets” [8]. However, he thinks that property rights, the market, institutions of the rule of 

law, and democracy cannot be successfully implemented in some developing countries, thus in some cases “we have no choice but to 

undertake social engineering” [7]. 

We have impression that very often economists, who reject neoclassical economics, throw out the baby with the bath water, i.e., 

reject also to some extent economics as a whole (if they equates neoclassical economics with economics in general), or reject free-

market stance (if they equates neoclassical paradigm with free-market position). We believe that this is a North’s story. His departure 

from the perfect rationality and zero transaction costs assumptions led him to the vague position toward the free market. From our point 

of view, the Austrian school is the golden mean. On the one side, it is deductive and axiomatic, just as the neoclassical economics. On 

the other side, it is very realistic, because it is rooted in human action, not in elegant, easily computable models. And similarly, on the 

one hand, it rejects the concept of homo economicus or general equilibrium, but it still advocates free market—since there is no other 

method to effectively allocate resources than through the profit and loss mechanism [4].  

There are also substantial differences between Austrians and Northians in the methodology of economic history. North and other 

new economic historians “view history as a laboratory in which economic theory is continually being tested” [9]. According to the 

Austrian school, this approach narrowly limits the kinds of questions that can be investigated in economic history to those which can 

be formulated in quantitative terms, and it posits incorrect relationship between theory and history. For Austrian scholars, economic 

theory is derived from the “axiom of action”, so it is a priori, and therefore economic history only illustrates rather than “tests” economic 

theory [3]. 

Another aspect in which these two schools differ is the methodology of institutional analysis. For Austrian school, the protagonist 

of the social processes is always an entrepreneur [1]. They analyze always the impact of given institutions on individuals and maintain 

that the sources of economic changes are ideas. On the contrary, North and his followers focus on institutions and analyze the whole 

history in terms of institutions that reduce transaction costs, or helps control violence. This is a very simplistic approach, which 

resembles a Marxists approach, according to which the motor of western history was a political struggle (in North’s approach it was a 

struggle for reduce transaction costs). North in his research deals mostly with countries or elites rather than individuals, as Austrian 
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economists do. This holistic approach did not allow him to see the state in the right light. He believes that the state is a kind of voluntary 

agreement between the governors and governed due to the threat of internal and external aggression. This approach can be contrasted 

with the Austrian views of the state as the monopoly on violence created by the conquest. 

To sum up, there are, of course, some similarities between the Austrians and Northians. Especially, the rejection of zero transaction 

costs, timeless world and homo economicus assumptions should be pointed out. However, we should not be misled by the semblances. 

In matter of fact, the New Institutional Economics is an extension of neoclassical economics—how its proponents [6] called it 

sometimes—in the sense that it represents a theoretical effort to incorporate old criticisms to the theory, i.e., incorporate non-zero 

transaction costs and the dimension of time. The same story was in case of information. After the criticism of the perfect information 

assumption, neoclassical economists simply started treat information as one of many commodities. North is doing the same thing with 

institutions in some sense, since he incorporates institutions into the bundles of goods. Therefore, aware of this fact or not, North 

remains mainstream economists, with erroneous positivistic epistemology—nothing can be further from the scholastic nature of the 

Austrian School.  
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРИХИЛЬНИКІВ ДУГЛАСА Г. НОРТА І АВСТІЙСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ШКОЛИ 

Відколи Дуглас Г. Норт, лауреат Нобелівської премії з економіки, відкинув багато припущень неокласиків, його можна 

розглядати як природнього cоюзника Австрійської Школи Економіки. Метою цієї статті є перевірка цього твердження. У 

статті доведено, що поміж цими двома школами існує більше розбіжностей, ніж подібностей. Також розглянуто підхід цих 

двох шкіл до розуміння економічної науки, їхньої методології, розуміння ролі держави і державної політики. Висновком є те, 

що відхід Норта від ідеальної раціональності і нульових трансакційних витрат привів його до досить невизначеної позиції 

щодо розуміння вільного ринку. 

Michał Stencel 
University of Wroclaw 

ESTONIA’S SUCCESS STORY A ROLE MODEL FOR UKRAINE 
Ukraine and Estonia are two countries of the former Eastern Bloc, which are independent since 1991. The socioeconomic situation 

in both countries is entirely different. In Ukraine, the oligarchs are ruling the economy, the level of unemployment is double-digit, and 

the quantity of GDP per capita is among the lowest in the whole Europe. [11] At the other side we have a country that is one of the 

most innovative in Europe, growing at a good pace and without any major problems can cope with any problems and crises[7]. It's hard 

to believe that 23 years ago Ukraine and Estonia was at a similar economic level. Despite the fact that both countries have managed to 

free themselves from the Soviet occupation, they had chosen a totally different direction of changes. Ukraine had retained the old 

system, Estonia had liberalized its economy. Today, Ukraine stands a fair chance of political and social and what’s most important 

economic changes. They can learn a lot from the Estonians and their transformation and its worth to give it a chance. 

 The transformation of the Estonian economy was based on two main principles. Firstly it was about eliminating from public life 

all associated with the old system activists and banning them from holding public offices and secondly the introduction in the quickest 

manner all economic and legal reforms. Estonian Pro Patria Union bided the transformation upon 6 main principles which includes:[1] 

1. The first goal was to fight against the budget deficit. The effort was inserted to improve the situation of the state debt and attempt 

to repay it over time. As a result, Estonia rebuild its strength, based on its own equity and not loans. It was important that they introduced 

the Act established that successive governments are required to submit to Parliament only budget plan that is sustainable. 

2. Fast macroeconomic stabilization was the second important aspect. As a result, private enterprise could develop within the state. 

It is also gave the opportunity to reduce the level of unemployment, the increase of GDP per capita and real income of the whole 

population. 

3. They opened the border to foreign capital, so at the market companies from different countries started to compete with each 

other. This is a benefit not only society, but primarily for the government, which gain popular support, thanks to a well-performed 

transformation. In order to realize this postulate it also needed macroeconomic stability. It is an essential prerequisite to attract each 

other more and more capital and grow in a stable manner. Suitable climate for entrepreneurship and openness of the local market 

significantly influence the competitiveness of Estonia in the world. 

4. Clear and transparent law had gone along with the transformation of the economic system. It is impossible to believe that the 

reforms are properly implemented into the economy without the aid of legislation. The most important element was the abolition of 

the old law and replace it with a new one. In addition to the law enforcement institutions must be effective and with a comprehensive 

exchange of personnel operating in these structures. Important was also the rule of law in the country. To avoid the plague largest post-

communist economies, namely corruption, it was necessary to implement free market reforms and take care of the development of civil 

society. 
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5. Considered privatization was also an important element of Estonia transformation. The process itself is unpopular in each and 

every country, but necessary to be able to heal the economy. The first step was to reimburse the nationalized enterprises to their rightful 

owners. If this wouldn’t have been possible, they handed the so-called privatization voucher. This allowed for the purchase of shares 

of privatized enterprises or purchase of land. The privatization of other companies also took place by providing vouchers to employees 

of the privatized entities. 

6. Flat tax was also important in this process as an opportunity for each person to feel that it is composed on the state budget at the 

same percentage of their income. Although the introduction of this solution resulted in patches for the ruling party that they supporting 

the rich. In fact it is really proven to be much more efficient, simpler and easier to understand, and therefore more acceptable. This 

made the officials who were previously doing the work of calculating the appropriate rate, now are able to focus on the collection of 

tax from people who do not pay their taxes. In addition, the tax has not been and cannot be too high so as not to penalize traders for 

their hard work. 

Estonia after the shock therapy has become an innovative country that uses human capital in an efficient manner. Thanks to the 

liberal transformation, they achieved a favorable economic environment for private companies and persuaded the society to take 

responsibility for their future. The officials was deprived from the impact on private enterprise and, within that they introduced one of 

the world's greatest e-government programs. However, this is only the tip of the iceberg, and the success of Estonia is much more. 

Since the beginning of the reform until 2008 the economy grew at 6% per annum [12], and Estonia has reached the European standard 

of living much faster than other post-communist countries. [13] Poverty and inequality decreases each year, unemployment is very 

low, and in addition thanks to liberal economy, Estonia fastest of the entire euro area coped with the crisis of the financial markets in 

2008. Through the transformation it’s a country with the lowest corruption of the former Eastern bloc. In the ranking of The Heritage 

Foundation, Estonia ranks 8th having regard to the Index of Economic Freedom.[15] In addition, it is also a country that is very high 

in the ranking of "Doing Business", mapped out by the World Bank Group, which only shows that it is a country where entrepreneurship 

is growing very quickly, and this positively affects the socioeconomic development. [14] Nowadays this economy invests heavily in 

research and development to make the next step towards new technologies and expand the range of e-government.  

Looking at the origins of the Estonian road from poverty to prosperity, you will see a lot of similarities with the current situation 

in Ukraine. If they benefit from the experience of Mart Laar and the Fatherland Union, in 20 years they may become an important 

country of the European Union and a rich and proud economy. It is a necessary thing at the moment. According to The Economist, 

Ukraine is currently the worst economy in the world in terms of GDP growth per year. [10] In addition, according to a Bloomberg 

survey, it is one of the most miserable country. [9] As soon as possible they need to lead to a cessation of hostilities and soothe sentiment 

in the country. But it's important that after regaining control over the country already by the government, to eliminate all remnants of 

the old regime from public life so as not to lead to crony capitalism. Secondly, they must enter a well thought out and adapted to the 

economic situation of reform. Only then Ukraine can expect to improve their situation, which now looks as bad as in Poland, Estonia 

and other countries at the beginning of the post-communist transition. Additionally, it can count on help from the European Union or 

the support of international organizations. Most important, however, it is to draw good practices from countries that were also faced 

with a difficult situation and successfully dealt with those problems. Estonia is one example, another is the Federal Republic of 

Germany. There introduced a social market economy in accordance with the concept of ordoliberalizm, that brought the economic 

miracle and the restoration of German economic power. Polish systemic transformation is also some success, from which Ukraine can 

derive patterns. They would need only to eliminate all the errors of Polish transformation to achieve much better results. All these 

examples are not accidental, they are in fact those countries that have managed to transform the system, achieving a dynamic economic 

growth while increasing the standard of living of the population. Ukraine necessarily need to draw these patterns from the best, to be 

able to join the more developed Western Europe and free himself from the Russian hegemony. 

Bibliography: 

1. Laar M., Estoński Cud, Wyd. Arwil, Warszawa, 2006; 

2. Barcelowicz L., Socjalizm, Kapitalizm, Transformacja. Szkice z przełomu epok, Wyd. PWN, Warszawa 1997; 

3. Barcelowicz L., Odkrywać wolność. Przeciwko zniewoleniu umysłów, Wyd. Zysk i S-ka, Warszawa, 2012; 

4. Jagusiak B., Systemy polityczne krajów nadbałtyckich, wyd. Difin, Warszawa 2013; 

5. Gostomski E., Estonii droga od zapoczątkowania transformacji systemowej poprzez kryzys gospodarczy do wprowadzenia euro, 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oexonomica 2012, t. 273, s. 147-155 

6. Błażyca A., Geneza i etapy transformacji systemowej w krajach bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia), Systemy gospodarcze i ich 

ewolucja: kraje postsocjalistyczne, Akademia Ekonomiczna w Katowicach 2004, s. 217-226 

7. Estonia – ciężko zapracowany sukces, „Nowe życie gospodarcze” (1998), Vol. 30, s. 56 

8. Połczyński J., Przyczyny i skutki występowania nadwyżki budżetowej na przykładzie Estonii, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu 2010, vol. 137, s. 23-36 

9. The 15 Most Miserable Economies in the World, Bloomberg Business 2015, http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-

02/the-15-most-miserable-economies-in-the-world 

10. Ukraine’s economy: On the edge, The Economist 2015, http://www.economist.com/news/europe/21639565-without-lot-more-

western-help-ukraine-faces-default-edge 

11. The new Greece in the east, The Economist 2015, http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2015/03/ukraine-s-economy 

12. Database of the International Monetary Fund, http://www.imf.org/external/data.htm 

13. The World DataBank of The World Bank, http://databank.worldbank.org/data/home.aspx 

14. Doing Business 2015, International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, Washington 2014. 

15. 2015 Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation, http://www.heritage.org/index/ 

Міхал Стенцель 

Вроцлавський Університет 

ІСТОРІЯ УСПІХУ ЕСТОНІЇ – МОДЕЛЬ ДЛЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

Сучасна Україна знаходиться на роздоріжжі, а надзвичайно важка ситуація в країні вимагатиме багаторічної відбудови 

суспільно-економічної інфраструктури. З цієї причини варто задуматися, що може вдіяти уряд об’єднаної української 

держави, щоб якнайшвидше відбудувати свою економіку. Ідеальним прикладом може бути перетворення іншої 

посткомуністичної держави, котра 23 роки тому отримала незалежність разом з Україною. Мова йде про Естонію, котра 
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пройшла еволюцію від найбіднішої країни регіону до найбільш розвинутої держави Східного Блоку. Аналізуючи цей приклад 

Україна може черпати досвід, щоб у майбутньому швидко наздогнати Європу. 

Wojciech Szydło 
University of Wroclaw 

OBLIGATION OF A COMPANY ENGAGED IN THE TRANSMISSION OF OIL TO CONCLUDE 

NETWORK CONNECTION AGREEMENTS IN LIGHT OF EU SECTORAL REGULATION 
Sectoral regulations in the energy sector presently in force in the European Union do not contain any provisions requiring 

companies engaged in the transmission of oil (and thus companies managing oil pipelines and those exploiting the pipelines) to 

conclude contracts with other undertakings for establishing a connection to a network, nor contracts for the provision of oil transmission 

services. Regulatory provisions forcing network enterprises to provide access to third parties are only in force in the electrical energy 

sector (see Art. 32 DIRECTIVE 2009/72/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 July 2009 

concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC, OJ EU 2009, L 211/55) and the 

gas sector (see Art. 32-35 DIRECTIVE 2009/73/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13  July 

2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC, OJ UE 2009, L 211/94). 

There are no equivalent provisions in EU law regulating the oil sector. 

The reason why European regulatory law covering the oil sector does not feature provisions mandating access for third parties to 

oil pipelines is the conviction of EU institutions that the oil market in the EU is, in general, an open market, and that raw crude oil and 

derivatives flow freely throughout the market, without barriers. While there are certain issues in this area (for example, insufficiency 

of connections between pipelines of eastern and western Europe), they are not serious enough to incline the EU and Member States to 

impose the multitude of regulations on the crude oil sector that are typical of  the energy and gas sectors. Indeed, it is quite significant 

that the crude oil sector was not addressed in the Treaty establishing the Energy Community signed in Athens on 25 October 2005. Oil 

pipelines are generally owned and operated by a consortium of private oil companies in the states which those pipelines pass through. 

Conditions of access to pipelines and of sale of transmission capacity are determined by the network owner and are not subject to 

European Union legal regulations. 

Certain legal bases for concluding that an obligation exists to facilitate connections by other undertakings to a given enterprise’s 

own crude oil transmission network can be found in general competitions regulations. Specifically, in cases where certain conditions 

are present, refusal by an undertaking engaged in crude oil transmission to allow other enterprises to gain access to the network is 

treated as prohibited abuse of a dominant position by the owner/operator. In such circumstances, behaviour consisting in refusal to 

allow another entity to connect to an oil pipeline can constitute behaviour prohibited under Art. 102 of the Treaty on the Functioning 

of the European Union (TFEU), which forbids undertakings occupying a dominant position on the internal market from abusing that 

position by limiting production in a manner detrimental to the interests of consumers (Art. 102(b)) TFEU).  

In light of the Communication from the Commission — Guidance on the Commission's enforcement priorities in applying Article 

82 of the EC Treaty to abusive exclusionary conduct by dominant undertakings [currently Art. 102 TFEU] (OJ EU 2007, C 45/7), when 

a dominant undertaking (including network undertakings) refuses access to a given product which is a factor of production on a 

secondary market (e.g. refusal of access to a crude oil pipeline requested for the purpose of collecting it to then place it in storage) to 

an undertaking or undertakings it competes with on that secondary market (e.g. the oil storage market), such activity will be held under 

Art. 102 TFEU as an abuse of a dominant position when the following conditions are fulfilled: 1) refusal to supply concerns a product 

or service “objectively necessary” for effective competition on a secondary market; 2) refusal can lead to elimination of effective 

competition on a secondary market; 3) refusal must be detrimental to consumers; 4) refusal is not sufficiently justified (see no. 28 et 

seq. and no. 85-86 of the Commission’s Guidance of 9 February 2009). 

As demonstrated by the above, in most cases the answer to the question of whether refusal of access to a network constitutes abuse 

of a dominant position depends essentially on an a priori balancing of the potential damage such refusal can lead to in respect of 

allocation efficiency (e.g. in the form of increased prices) with the effected benefits such refusal can bring in respect of dynamic 

efficiency, id est regarding increased investment and innovation. 

It should also be pointed out that a special case of unlawful refusal of supply would be discriminatory refusal, e.g. in a situation 

where a network undertaking refused access to the network in the case of one undertaking while providing access to another, assuming 

that both undertakings were in identical circumstances. 
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ОБОВ’ЯЗОК ПІДПИСАННЯ ПІДПРИЄМЦЕМ, ЯКИЙ ДІЄ У СФЕРІ ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ, ДОГОВОРУ ПРО 

ПРИЄДНАННЯ ДО МЕРЕЖІ НАФТОПРОВОДІВ У СВІТЛІ ПРАВОВОГО ГАЛУЗЕВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЄС 

Законодавство Європейського Союзу у сфері галузевого регулювання у енергетичній сфері не зобов’ язує підприємств, 

котрі займаються транспортування нафти укладати з іншими підприємствами договорів про приєднання до мережі, чи також 

договорів про транспортування нафти ними. Обов’язок приєднання інших суб’єктів до власної мережі підприємствами, котрі 

займаються транспортуванням нафти може виникати з загальних положень закону про охорону конкуренції. 

Małgorzata Wachowska 
University of Wroclaw 

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT 
One of the more important sources of growth and economic development is innovation, and particularly breakthrough one, which 

includes mainly inventions. Therefore, policies of most countries employ instruments which are aimed at encouraging creative effort 

and involvement in the process of research commercialization. 

One of such incentives is the possibility of obtaining intellectual property protection, which in the case of inventions takes the form 

of patent protection. A patent plays a very important motivating role since it gives the right to exclusive use of sale of rights to a new 

product or new production methods, which results in the inventor becoming a monopolist during the period of patent protection. 

Consequently, a patent makes it possible to receive financial rewards exceeding normal profit. 

A patent system, apart from its motivating function, plays another very important role, i.e. it further strengthens the effectiveness 

of innovation policies of a country. This is because strong protection of intellectual property rights (IPR) attracts foreign direct 

investment (FDI) which in turn is an important conveyor for the economy’s innovation and development. 

Most empirical studies, however, suggest that the above relationship is true only for developing countries [1, 2, 3, 6]. Only few 

show that the strengthening of intellectual property rights results in increased inflows of FDI in developed countries [8]. Regardless of 

the level of development of an economy undergoing reforms to strengthen intellectual property rights, however, the observed 

phenomenon of increased inflows of FDI is a result of reduced possibilities to imitate in the countries being reformed. The reduced 

possibility of imitation is a larger incentive for multinationals, having know-how advantages, to shift their production to countries 

which are strengthening legal protection of technical solutions. It should be stressed here, however, that important is not only the 

change itself towards a system with stronger protection of intellectual property rights but also its duration. In the light of some studies, 

an excessively long implementation period of the reform can even discourage multinationals from investing in the country being 

reformed [4]. 

Research findings also suggest that under conditions of strong intellectual property rights, mainly investments of joint venture type 

increase [5]. In principle they are connected with stronger diffusion of investors’ knowledge to the host country since they enable 

increased contact of local community with their know-how. Hence, under conditions of imperfect IPR, investors tend to choose to enter 

through investments of the green field type. When the host country strengthens IPR protection, it is mainly joint venture investments 

that increase since green field investments were there before. 

The effect of strengthened IPR protection differs not only depending on the type of investment but also on the industry. The positive 

dependence between strong protection and FDI inflows is especially visible in manufacturing, whereas in sales and distribution no 

significant relationship is observed [8]. The country of origin of FDI has also some meaning. It is so because countries that strengthen 

IPR protection may benefit in the form of increased investment inflows only from certain regions of the world [1] while for investors 

from other areas the stronger patent protection is not an incentive to larger engagement in activities in those countries [9]. For instance, 

Japanese investors are distrustful of IPR protection system reforms in China, claiming that the patent and trademark registration system 

in this country even facilitates illegal imitation and diffusion of knowledge [9]. 

A stronger IPR regime influences not only the economy of a host country. With the production being shifted to countries, especially 

developing ones, which are undergoing reforms to strengthen legal protection of inventions, resources from developed countries are to 

a greater extent relocated to R&D, consequently driving the growth of the global rate of innovation. An increase in FDI will also lead 

to a decrease in production undertaken by imitators from developing countries but an increase in production of multinationals will more 

than compensate for this decrease [3], eventually increasing the share of developing countries in the global basket of goods. 

The relationship between IPR regime and FDI may occur also in the opposite direction. It means that not only stronger intellectual 

property rights may generate larger FDI flows but also increased inflows of FDI may initiate property right reforms [7]. The above 

relationship is true mainly for developing countries, and particularly those in which IPR protection is minimal [7]. 

It may be therefore concluded that IPR protection systems are an important innovation policy tool for countries, contributing to 

improvement in their innovation and consequently their competitiveness, both directly and indirectly – e.g. by influencing the size of 

outward FDI. 
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Малгожата Ваховска 

Вроцлавський Університет 

ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ І ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ 

Метою даної статті є вказання залежності поміж охороною інтелектуальної власності і розміром прямих іноземних 

інвестицій. Опираючись на емпіричні дослідження можна зробити висновок, що сильніший захист інтелектуальної власності, 

в країнах до яких скеровуються інвестиції, при зменшенні кількості наслідувального виробництва притягує прямі іноземні 

інвестиції. Однак дана залежність не проявляється сама по собі. Виступлення користей у вигляді припливу прямих іноземних 

інвестицій залежить від ряду чинників. 

.Małgorzata Wachowska, Daniel Butyter 
University of Wroclaw 

THE ROLE OF FDI IN INCREASING BREAKTHROUGH INNOVATION IN UKRAINE 
It is increasingly emphasized that generation and diffusion of knowledge, especially breakthrough innovations, is crucial for growth 

and development of contemporary economies. 

There are many mechanisms through which knowledge diffusion occurs, with foreign direct investment (FDI), both inward and 

outward, considered to be one of the more important conveyors of innovation. At the same time, it is emphasized that the role of FDI 

in increasing innovation depends on many factors attributable to both home and host countries as well as investors themselves. 

Literature that addresses problems of the effect of FDI on innovation is so rich that no review of the works can be complete. 

Analyses exploring the role of FDI as a channel of international transfer of knowledge include both developed and developing countries 

as well as emerging economies. Authors of particular works also employ various methodologies and data. It all makes results of 

particular studies differ from one another. 

Relatively clear conclusions can be made with regard to developed countries. Research shows that these countries tend to benefit 

in the form of increase in stocks of knowledge and innovation owing to FDI (inward and outward) and it occurs regardless of the type 

of data and research methods used [2, 4, 7]. 

In the case of developing countries, much of the research shows that FDI contribute to know-how diffusion in these countries [3, 

15, 19] but at the same time a number of analysis contradict it [12]. It seems that it this case, study results depend on the degree of 

detail. In most cases, analyses that are based on micro-level data do not support the hypothesis of learning through FDI [1, 11, 14] 

while those which use macro-level data find evidence of significant knowledge diffusion from multinationals [6, 18]. 

On the basis of the literature it may be also concluded that panel data analysis gives less support to the hypothesis of knowledge 

transfer through FDI than cross-sectional data analysis and that positive spillovers with the simultaneous use of panel and micro-level 

data are less likely to occur than with other combinations of data, especially in the case of a developing country. 

In some empirical works, FDI are divided according to criteria determined by the researcher, which results in the effect of FDI on 

innovation being examined separately for particular investment types. One of the frequently made divisions is into vertical and 

horizontal investments, with the first being usually indicated as a conveyor of knowledge [9, 10, 15], whereas the latter tend to be not 

connected with international knowledge diffusion, yet they have become increasingly important in this decade [8, 13, 17]. 

The form of ownership of the foreign subsidiary of a direct investor is another criterion for FDI division. However, in the case of 

an analysis exploring the role of share of foreign property in know-how diffusion there are no definitive conclusions. In the light of 

some studies, only fully owned subsidiaries result in increase in knowledge stocks [16], in another ones solely partly owned subsidiaries 

[3] and in yet other cases the structure of ownership is not observed to have any effect on knowledge diffusion processes [5]. 

It stems from the above considerations that FDI are not a conveyor of innovation per se. Hence it seems particularly important to 

indicate the role of FDI in increasing breakthrough innovation of Ukrainian entities, which is the aim of this work. 

The analysis with the use of a correlation method, covering the years 2002-2013, has shown that FDI directed to the Ukrainian 

economy themselves have no effect on the improvement of breakthrough innovation of this country, which for the purposes of this 

work have been measured by the number of patent applications. The Pearson correlation coefficient between FDI in general and the 

number of inventions filed for protection by Ukrainian entities is -0.02. The situation looks different if we take into account only FDI 

of the so-called technology leader, i.e. the United States, but also in this case one can hardly say about a significant effect of investment 

on the innovation of Ukrainian entities. The correlation coefficient is 0.52 in this case, which should be considered rather as the potential 

for increased invention of Ukraine in reaction to FDI than a significant role of US investments in increasing breakthrough innovation 

of Ukraine. 
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РОЛЬ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ЗБІЛЬШЕННІ ІННОВАЦІЙНОСТІ УКРАЇНИ 

Метою даною роботи є визначення ролі прямих іноземних інвестицій у збільшенні інноваційності українських суб’єктів 

господарської діяльності, яка вимірюється кількістю патентних заявок. Аналіз проведений за допомогою кореляційної моделі, 

охоплюючої 2002-2013 рр. вказує на те, що притік прямих іноземних інвестицій в економіку України загалом не має ніякого 

впливу на інноваційність. Лише інвестиції, так званого інвестиційного лідера, Сполучених Штатів Америки, незначним чином 

сприяють розвитку винахідницької діяльності в Україні. 

Олександр Абрамкін 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ДО ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
Соціальна відповідність – можливість компанії отримати прекрасну репутацію серед суспільства та інших представників 

підприємницької діяльності. 

В наш час соціальна відповідальність набуває все більших обертів, адже це не тільки інструмент задля покращення 

благополуччя у суспільства, а й метод отримати репутацію і довіру, яку звичними методами маркетингу не досягнути. 

Концепція «корпоративна соціальна відповідальність» набула поширення з 1954 року, а з часом, відповідно до зростання 

компаній ставала все більше структурованою. Відповідно, намагаючись простежити основні віхи на шляху розвитку концепції 

СВ як теоретичного ядра, можна виділити роботи таких авторів, як Г. Боуен, К. Девіс, Р. Бломстром, Дж. Мак Гуїр, С. Мережі, 

А. Керола. 

Світова Економічна Рада з питань стабільного розвитку визначила КСВ як «… постійно діючу вимогу до бізнесу діяти в 

рамках етичних норм та забезпечувати економічне зростання, в тому числі шляхом покращення стандартів життя працівників 

та їх сімей тією самою мірою, що і покращення життєвих стандартів для жителів свого регіону, та суспільства в цілому. 

Навіть такі гіганти світові як Microsoft Сorp., Google Inc., Apple та інші ведуть активну соціальну політику і посідають 

лідируючі сходинки на цьому поприщі. Результати досліджень Reputation Institute's 2012 CSR RepTrak ™ 100 Study показують, 

що Microsoft посідає першу сходинку у списку найкращих в області КСВ і це при тому, що у 2000-х роках компанія 

звинувачувалася у використанні її домінуючого положення на ринку для підвищення споживчих цін і створення тиску на 

конкурентів. 

У європейських країнах КСВ – це норма, яка стимулюється державно як для приватних так і державних підприємств. 

Завдяки цим програмам держава визначає бажану поведінку для бізнесу, долучає компанії до спільного виконання соціально 

важливих завдань, матеріально стимулює бізнес до соціально відповідальної діяльності тощо. 

Соціальна відповідальність корисна всім – компанії, державі, суспільству. Тому реалізація цільових соціальних проектів 

є не менш важливою, ніж відрахування до бюджету на соціальні потреби держави. 

Основними характеристиками СВБ є добровільність; інтегрованість у бізнес-стратегію організації, компанії; системність;  

користь для всіх заінтересованих сторін: співробітників, споживачів, акціонерів, громади тощо, а також для самого 

підприємства; внесок у процес сталого розвитку. Соціальна відповідальність не обмежується благодійністю. 

Багато компаній відмовляються від КСВ тільки через те, що кошти, спрямовані на соціальні потреби для підприємств, є 

витратами, що зменшують його прибуток. Власника підприємства цікавить, насамперед, розмір фондів виплати дивідендів, а 
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отже – та частина прибутку, котра пов’язана з виробничим розвитком, а відповідно приростом капіталу підприємства. От 

тільки політика соціальної відповідальності є не тільки етично та морально правильним напрямком, але і чудовим 

інструментом реклами, який працює навіть краще, адже люди, яких торкнулась соціальна відповідальність компанії самі 

будуть розповсюджувати інформацію про це цим самим створюючи позитивне враження про компанію і, що найголовніше, 

довіру до неї. 

Як було зазначено вище, соціальна відповідальність не повинна обмежуватись тільки благодійністю. Її напрямами можуть 

бути як покращення стану навколишнього середовища, так і покращення якості життя населення; як зростання рівня 

конкурентоспроможності країни, так і підвищення умов праці в національних корпораціях тощо. 

Olexandr Abramkin 

Ivan Franko National University of L`viv  

THE PROBLEM OF ANALYZING CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM 

The following theses include information about corporate social responsibility in Ukraine and rest of the world. The examples of 

leading companies in terms of social responsibility. Also there are provided some short methodological recommendations for the use 

of CSR in a various directions and the basic advantages of this policy in the enterprise. 

Василина Біленька 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 
У сучасному світі однією з найважливіших тенденцій світової економіки є посилення інтеграційних процесів та 

поглиблення взаємодії відтворювальних структур різних країн, інтенсивність яких у значній мірі пов’язана з діяльністю 

транснаціональних корпорацій (або ж скорочено ТНК). ТНК безпосередньо або опосередковано впливають на соціально-

економічні та політичні процеси у світі. Міжнародні компанії істотно поглибили рівень взаємозалежності між країнами, 

інтенсифікувавши процес міжнародного поділу праці, спеціалізації та кооперації національних економік. На ТНК припадає 

основна частина ввозу капіталу у вигляді прямих іноземних інвестицій, а також найбільші затрати фінансових ресурсів на 

розробку новітніх технологій. 

Для України залучення прямих іноземних інвестицій через транснаціоналізацію є дуже важливим, оскільки дозволяє 

вирішувати питання конкурентоспроможності вітчизняної економіки, розвитку ринку праці та підвищення життєвого рівня 

населення. Проте досягнення поставлених завдань можливе лише у випадку одночасного створення сприятливих умов для 

ТНК та захисті національних інтересів України. 

В умовах сьогодення в Україні діє ряд потужних транснаціональних корпорацій, а їх діяльність значним чином впливає 

на економіку країни. Впродовж років незалежності взаємовідносин між країною та міжнародними компаніями 

еволюціонували, набуваючи нових форм в залежності від міжнародної кон’юнктури та досягнень науково-технічного 

прогресу [1]. 

На початок 2014 р. в Україні діють понад 30 світових транснаціональних корпорацій. Серед яких можна виділити Alcatel, 

BritishAmericanTobacco, BritishPetroleum, Coca-Cola, Danone, Hewlett-Packard, Huawei, KraftFoods (MondelezInternational), 

McDonaldsCorporation, MetroCash&Carry, Nestle, Nokia, PepsiСo,Procter&Gamble, Samsung, Shell, Siemens. Проте на основну 

увагу заслуговують ТНК, які займаються виробництвом продукції на території України і як, наслідок, розвивають 

промисловий потенціал країни та створюють нові робочі місця. 

Значного розповсюдження в українській економіці набули потужні виробничі FMCG-компанії, які виробляють товари 

повсякденного попиту (напої, снеки, побутову хімію, косметичні вироби та ін.). Однією з найвідоміших ТНК, які виробляють 

продукти харчування в Україні, є компанія Nestle, що розпочала свою діяльність в країні у грудні 1994 року з відкриття у 

Києві представництва Societepour l'ExportationdesProduitsNestle S.A. На початковому етапі основним завданням компанії було 

просування на український ринок пріоритетних на той час брендів Nestle: NESCAFE, Nesquik, Maggi, Nuts та Friskies  Слід 

зазначити, що починаючи з 2004 р. Nestle інвестувала в українську економіку близько 2,5 млрд. грн. Станом на початок 2014 

р. компанія Nestle в Україні є беззаперечним лідером у сфері виробництва продуктів харчування. Сьогодні компанія просуває 

на українському ринку продукцію торгових марок NESCAFE, Nesquik, Coffee-mate, Nuts, KitKat, Lion, Purina, Gerber, Bistrof, 

«Світоч», «Торчин» та «Мівіна», на які існує значний попит серед вітчизняних споживачів [2]. 

Слід звернути увагу на діяльність компанії Danone, яка почала свою діяльність в Україні з 1998 р. і у 2006 р. придбала 

молокозавод «Родіч» у Херсоні, який був модернізований і перейменований  в «Данон-Дніпро». Компанія реалізує в Україні 

молочні продукти під торговими марками «Актімель», «Активія», «Растішка», «Даніссімо», «Живинка», «Веселий 

пастушок», «Біобаланс», «Тема», «Простоквашино», «Галактон» [3]. 

Компанія Danone, здійснюючи свою діяльність в Україні, підтримує аграрну галузь шляхом співпраці з приватними 

господарствами, які виробляють молоко. В результаті такої співпраці відбувається впровадження новітніх технологій та 

покращення якості молочної продукції, яка виробляється вітчизняними сільськогосподарськими підприємствами. 

На ринку продуктів харчування слід також виділити такі міжнародні компанії як Coca-Cola, KraftFoods 

(MondelezInternational), PepsiСo, SUNInbev, що виробляють продукти харчування та напої на території України. Діяльність 

зазначених компаній позитивно впливає на економіку України. Так, компанія KraftFoods(MondelezInternational) інвестувала у 

розбудову бізнесу на території української держави 200 млн. дол. Впродовж останніх п’яти років представлена 

транснаціональна корпорація сплатила до держаного бюджету України 800 млн. грн [4]. 

Для ТНК із країн Європейського Союзу та США найбільш інвестиційно-привабливими в Україні є такі галузі економіки: 

харчова промисловість та переробка сільськогосподарських продуктів – 15,7% від загального обсягу прямих іноземних 

інвестицій, залучених до України; торгівля – 15,6%; фінансова сфера – 8,5%; машинобудування – 8,0%; транспорт – 7,6%; 

металургія – 5,4%; хімічна та нафтохімічна промисловість – 4,1%. Майже половина загального обсягу інвестицій належить 

інвесторам із 3-х країн: Кіпру (22,2%), Німеччини (15,8%) та Нідерландів (10,5%) [7]. 

Серед корпорацій, які вклали прямі закордонні інвестиції в українську економіку перше місце займають американські 

корпорації: Coca-Cola – 240 млн. дол., SigmaBleyzer – 160 млн. дол., Western NIS Enterprise Fund – 150 млн., McDonald's – 82 

млн. дол., Procter & Gamble – 160 млн. дол., Укрататнафта – 134,95 млн. дол., PepsiAmericas і PepsiCo – 542 млн. дол. Загалом 

в 2013 р. інвестиції в Україну надійшли зі 125 країн світу у розмірі 42 млн дол [8]. 
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Аналіз діяльності ТНК в Україні дає можливість виявити ряд позитивних та негативних чинників, що впливають на 

економіку країни. До позитивних чинників можна віднести: 

- Покращення виробничої бази України. Виробництво іноземними компаніями на території країни товарів та послуг 

призводить до побудови нових підприємств, модернізації або розширення існуючих; 

- Впровадження досягнень науково-технічного прогресу в країні. Імпорт технологій в країну дозволяє покращити якість 

продукції, підвищити її рівень конкурентоздатності на світових ринках і, як наслідок, сприяє зростанню експорту; 

- Сприяння реструктуризації економіки. Діяльність ТНК знаходиться у тісному взаємозв’язку з кон’юнктурою світової 

економіки, яка визначає попит і пропозицію на товари та послуги; 

- Посилення процесів інтернаціоналізації і глобалізації. Функціонування транснаціональних корпорацій в Україні 

призводить до активізації залучення вітчизняної економіки у світові процеси та вихід на нові ринки товарів та послуг. 

До основних недоліків можна віднести: 

- У багатьох випадках транснаціональні корпорації використовують українську економіку як сировинну базу, передаючи 

українським партнерам не відповідні їхньому рівню розвитку технології з жорсткими обмеженнями на продаж; 

- Ведення бізнесу у видах економічної діяльності, які вигідні міжнародним компаніям, а не економіці України. Поряд з 

активною діяльністю ТНК у галузях зі швидким оборотом капіталу й забезпеченими ринками збуту спостерігається 

недостатній рівень інвестицій у інші, дуже важливі для української економіки, види економічної діяльності; 

- Міжнародні компанії уникають сплати податків шляхом внутрішнього переливу капіталу в країни з нижчим рівнем 

оподатковування;  

- Спроможність ТНК впливати на ціноутворення в країні, що призводить до поглинання або банкрутства вітчизняних 

виробників, а також робить залежною українську економіку від діяльності міжнародних компаній [5]. 

Залучення транснаціональних корпорацій в Україну є можливе лише за умови покращення інвестиційного клімату в 

країні. Комплекс заходів для вирішення представленого завдання повинен включати: 

- Подолання бюрократичних бар’єрів та корупції, що дозволить забезпечити чітке правове поле інвестиційної діяльності; 

- Макроекономічна та політична стабільність, що позитивно вплине на імідж України як інвестиційно привабливої країни; 

- Підвищення рівня життя населення в Україні, що призведе до зростання попиту на товари і послуги міжнародних 

компаній та спонукатиме їх розвивати промислові підприємства на території країни. 

В сучасному світі поряд з залученням іноземних компаній в економіку України існує необхідність у створенні власних 

транснаціональних структур. Про це свідчить позитивний досвід з утворення транснаціональних корпорацій в Китаї, Індії, 

Російській Федерації та інших країнах. 

Отже, транснаціональні корпорації відіграють важливу роль в економічному розвитку України. Однак капітал іноземних 

компаній в основному зосередився у харчовій та тютюновій промисловості, торгівлі, фінансах, енергетиці, тобто в галузях зі 

швидкою оборотністю капіталу й забезпеченими ринками збуту. Це свідчить про обмежений інтерес транснаціональних 

корпорацій до економіки України. 

З метою мінімізації негативних наслідків від діяльності міжнародних компаній в країні та залучення додаткових обсягів 

прямих іноземних інвестицій, існує потреба у реалізації дієвих заходів щодо покращення інвестиційного клімату та розвитку 

вітчизняної економіки з наданням пріоритетів стратегічно важливим для країни видам економічної діяльності [6]. 
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Transnational corporations play an important role in the economic development of Ukraine. Attracting foreign direct investment 

through transnationalization can solve the issue of competitiveness of the domestic economy, labor market development and improve 

living standards. However, achieving the objectives is possible only in case of simultaneous creation of favorable conditions for the 

multinationals and protecting the national interests of Ukraine. 
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СУТНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ 
Курс здійснюваних в Україні реформ передбачає чітку соціальну спрямованість економічних перетворень в усіх сферах 

суспільного життя. Особливу роль в його реалізації виконують галузі соціально-культурної сфери, в яких акумулюються 

соціальні інтереси різних верств населення і які безпосередньо націлені на задоволення людських потреб в культурно-

освітньому та інтелектуальному розвитку, охороні здоров’я, відпочинку. Високоефективна соціально-культурна сфера – це 

гарант збереження «людського капіталу» нації. В сучасних умовах посилення до неї уваги є не просто чинником виходу 

України із затяжної кризи, а й шансом підвищення рейтингу нашої держави в світі, наближення ряду соціально-культурних 

стандартів до європейського виміру. 

Обґрунтуванню теорії, методології і практики розвитку соціально-культурної сфери, забезпечення її функціонування на 

регіональному рівні присвячені праці В. М. Гейця, М. І. Долішнього, Е. М. Лібанової, А. Ф. Мельник, В. П. Мікловди,  

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/bmnef/2012_1_1/25.pdf
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/gov_reg/18568
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Л. К. Семів та інших науковців. При цьому недостатньо уваги приділяється таким питанням, як поняття регіональної політики 

соціально-культурного розвитку, її вплив на загальний розвиток регіону тощо. 

Соціально-культурна сфера представляє собою єдину інтегровану систему, що, одночасно, є підсистемою вищого рівня, 

та формується з тісно пов’язаних і взаємодіючих складових – безпосередньо соціальної і культурної підсистем, що разом 

створюють передумови для підвищення добробуту і задоволення потреб життєдіяльності всього населення регіону. 

Функціонування соціально-культурної сфери регіонів спирається на загальні закономірності й принципи регіонального 

розвитку та вирішує практичні проблеми, пов’язані з виробництвом, розподілом, обміном і споживанням суспільних і 

колективних локальних благ, а також економічними механізмами досягнення соціальних цілей і (поза ринковою взаємодією) 

культурних інтересів населення [1]. 

Що стосується необхідності регіональної політики соціально-культурного розвитку, то вона випливає з випливає з 

регіональної дискретності простору, нерівнозначності регіонів за чинниками і завданнями їхнього соціально-культурного 

розвитку. У широкому розумінні регіональна політика – це система цілей і дій, що спрямовані на реалізацію інтересів держави 

щодо регіонів та внутрішніх інтересів самих регіонів, яка реалізується за допомогою методів, що враховують історичну, 

етнічну, соціальну, економічну та екологічну специфіку територій» [2, с. 17]. 

На жаль, сьогодні в Україні не існує офіційного визначення як поняття «регіональна політика», так і поняття «регіональна 

політика соціально-культурного розвитку». Натомість у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року 

[3] сформульована головна мета реалізації регіональної політики, яка полягає у створенні умов для динамічного, 

збалансованого розвитку регіонів України з метою забезпечення соціальної та економічної єдності держави, підвищення рівня 

конкурентоспроможності регіонів, активізації економічної діяльності, підвищення рівня життя населення, додержання 

гарантованих державою соціальних та інших стандартів для кожного громадянина незалежно від місця проживання. 

З огляду на відсутність терміну «регіональна політика соціально-культурного розвитку», слід дати власне його 

визначення. Так, на нашу думку, регіональна політика соціально-культурного розвитку – це система цілей і дій, що спрямовані 

на реалізацію внутрішніх інтересів регіонів щодо розвитку соціально-культурної сфери, яка реалізується за допомогою 

методів, що враховують специфіку їх територій, зокрема історичну, етнічну, освітню, міжконфесійну тощо, а також на 

всебічне задоволення матеріальних, культурних та духовних потреб населення. 

Об’єктом регіональної політики соціально-культурного розвитку є весь спектр соціально-культурних процесів, що 

відбуваються на конкретній території. Іншими словами, у сферу впливу регіональної політики соціально-культурного 

розвитку потрапляють люди, їх життєдіяльність на конкретній території і всі суспільні інститути. 

Щодо суб’єктів регіональної політики соціально-культурного розвитку, то тут не можна не погодитись з думкою           М. 

Долішного щодо суб’єктів регіональної політики загалом. Так, на думку вченого, потрібно враховувати той принциповий 

момент, що регіони можуть виражати свої інтереси лише опосередковано. Конкретним носієм внутрішньорегіональних 

інтересів є населення, що проживає в ньому. Кожен житель регіону є особистістю, представником трудового колективу, 

членом політичної партії чи громадської організації. І інтереси будь-якої позиції, що ним відстоюватимуться значно 

відрізнятимуться від регіональних [4, с. 15].  

Отже, проблема суб’єктивізації регіональної політики соціально-культурного розвитку перетворюється в проблему 

представництва інтересів населення в органах законодавчої та представницької влади різних рівнів, які реалізовані також і 

через сформовані ними виконавчі структури. Тобто, суб’єктами регіональної політики соціально-культурного розвитку є 

центральні органи законодавчої і виконавчої влади, органи регіонального управління та місцевого самоврядування. 

Метою здійснення регіональної політики соціально-культурного розвитку є забезпечення передумови для комплексного 

господарського розвитку регіонів через підвищення продуктивності праці, активності й ініціативи людей, культури праці та 

використання духовного потенціалу на роду. Соціально-культурні відмінності у житті населення більшої частини держав є 

значними. Тому пошук шляхів вирівнювання (згладжування) рівнів життя між різними регіонами і типами поселень (особливо 

між містом і селом), а також загальне покращання якості соціального середовища складають сутність регіональної соціально-

культурної політики. 

Основним завданням сучасної регіональної політики соціально-культурного розвитку є забезпечення достатнього рівня 

добробуту в кожному регіоні, створення приблизно однакових життєвих можливостей для всіх громадян. Окрім того 

регіональна політика соціально-культурного розвитку покликана забезпечити достатній рівень добробуту в регіоні, створити 

приблизно однакові життєві можливості для всіх громадян, запобігти небажаній міграції населення, послабити внутрішню 

соціальну напругу, зберегти культурну цілісність і єдність країни. 

Чітке розуміння сутності, місця і призначення регіональної політики соціально-культурного розвитку, а також її 

елементів, сприятиме визначенню слабких сторін в управлінні соціально-культурним розвитком регіонів, а отже, і шляхів їх 

зміцнення, посилення їхньої позитивної дії. У кінцевому підсумку вдосконалення механізму призведе до підвищення рівня та 

якості життя населення, зокрема відновлення соціальної інфраструктури, підвищення рівня освіченості та поліпшення стану 

здоров’я населення, зниження рівня безробіття і вдосконалення функціонування ринку праці в цілому, збільшення рівня 

матеріальної забезпеченості жителів з урахуванням регіональних особливостей. 
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THE ESSENCE OF REGIONAL POLICY OF SOCIO-CULTURAL DEVELOPMENT 

The features of regional policy of socio-cultural development are discussed in the article. Role of regional policy of socio-cultural 

development as a tool for improving the level and quality of life is considered. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СПРАВЛЯННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ 
В умовах реформування національної економіки України особливо актуальними є питання по вирішенню проблеми 

нестачі фінансових ресурсів на рівні місцевого самоврядування та стабілізації їхніх доходних джерел. Ефективне формування 

місцевих фінансів є фактично суттєвим чинником для покращення економічної ситуації в країні. 

Метою статті є аналіз діючої системи місцевого оподаткування в Україні та визначення основних її недоліків та можливих 

напрямів удосконалення в умовах становлення та розвитку ринкової економіки. 

Через систему місцевих бюджетів проходить фінансування установ та організацій невиробничої сфери, комунальних 

господарств тощо. Тому вирішення питань поповнення їхньої доходної частини займає вагоме місце в роботах не лише 

науковців з права (Бех Г.В., Дмитрик О.О., Кучерявенко М.П. та інші), а й економістів (Базилевич В.Д., Василик О.Д., 

Гальчинський А.С., Кириленко О.П., Луніна І.О. та інші). Вони відзначають, що система оподаткування в Україні 

характеризується низькою економічною ефективністю і тому потребує реформування. 

Погоджуємось із вітчизняними економістами, котрі наголошують на  потребі оптимізації податкової системи та посиленні 

її стимулюючого впливу з відповідним вдосконаленням системи місцевих податків та зборів. 

Під місцевим оподаткуванням розуміємо обов'язкові платежі юридичних і фізичних осіб, що надходять до бюджетів 

адміністративно-територіальних одиниць (муніципальних утворень), і які є складовою частиною податкової системи держави. 

Фактичні розміри ставок встановлюються органами місцевого самоврядування, а реальні (у більшості країн) регулює 

центральний уряд, як правило, шляхом законодавчого визначення видів податків і зборів, які можуть бути встановлені 

місцевою владою, шляхом встановлення обмеження – вищої межі податкової ставки.  

Системи податкових платежів місцевих органів влади в країнах з розвинутою ринковою економікою відзначаються 

великим різноманіттям. Це пояснюється як історичними причинами, так і прагненням місцевих органів влади підвищити 

ступінь фінансової автономії за рахунок пошуку нових джерел доходів. В розвинутих країнах світу місцеві податки та збори 

займають досить високу питому вагу в загальній сумі грошових надходжень органів регіонального і місцевого 

самоврядування. Наприклад, за рахунок місцевих податків формувалися комунальні доходи у Швеції – 61%, 51% – у Данії, 

46% – у Швейцарії, 43% – у Норвегії [1, с.104]. Разом з тим, треба зазначити, що ступінь податкової автономії по країнах 

суттєво різниться. 

Питання запровадження зарубіжного досвіду використання податкових важелів при формуванні ефективної системи 

місцевих фінансів на сьогодні є надзвичайно важливим для України. 

За критерієм видів податкових доходів місцевих бюджетів розвинені країни можна поділити на три групи [2, с.38-40]: 

- країни з високим рівнем надходжень податку на майно (Великобританія, США, Канада, Португалія, Нідерланди); 

- країни з високою питомою вагою прибуткового податку (країни Північної Європи, Японія); 

- країни зі змішаними доходами, що є комбінацією податків на майно, прибуткових податків, податків із продажу (Кіпр, 

Іспанія, Італія, Бельгія). 

Цікавим є досвід місцевого оподаткування у Франції. Це пов’язано з історичними особливостями розвитку політичної 

системи та економіки країни. На відміну від інших країн, у Франції існує суворий поділ податків, що надходять до 

центрального бюджету і до місцевих бюджетів. Основним принципом формування місцевих бюджетів виступає принцип 

самофінансування і бездефіцитності. Починаючи з 1982 року, Франція активно проводить політику децентралізації 

фінансової системи. Остання складається з бюджетів трьох рівнів: урядового, місцевого та бюджету соціального захисту. 

Кожний рівень самостійно визначає свій бюджет. Державний бюджет готується урядом, опрацьовується і приймається 

парламентом. Місцевий бюджет складається з бюджетів провінцій, департаментів та комун. Причому, кожна територіальна 

одиниця має, створену шляхом виборів, свою асамблею. Бюджет соціального захисту визначає спеціальна, незалежна від 

уряду організація, яка складається на паритетній основі з представників робітників та роботодавців. Цей бюджет парламентом 

не затверджується. Джерела податкових надходжень у Франції бувають як однаковими для місцевих бюджетів усіх рівнів, 

так і специфічними для кожного. 

Враховуючи світовий досвід, чимало місцевих податків можна розділити на кілька груп [2, с.44: 

- податки першої групи охоплюють податки на нерухоме майно, місцеві непрямі податки, прямі прибуткові податки з 

фізичних і юридичних осіб та місцеві подушні податки, які складають найбільшу частку в доходах місцевих бюджетів; 

- друга група – податки на прибуток та доходи, одним із найбільш досконалих видів фіскальних інструментів другої 

групи є прибутковий податок із громадян; 

- до третьої групи належать непрямі податки: податок з обороту, податок на додану вартість, податок на роздрібний 

продаж; 

- до четвертої групи можна віднести місцеві подушні та екологічні податки, які застосовуються у багатьох країнах і 

складають невелику частку в загальній сумі доходів місцевих бюджетів; 

- до п’ятої групи належать податки на ігри, видовища, розваги, аукціони, збори, які проводять органи місцевої влади, за 

виконані ними послуги, які в структурі доходів місцевих бюджетів є незначними.  

Попри велику кількість місцевих податків, у розвинених країнах ключове фіскальне значення мають лише деякі з них. 

Передусім, – це майнові податки, що має економічне пояснення, оскільки оподаткування майна гарантує стабільне 

надходження доходів до бюджету 3, с.102.  

Система місцевого оподаткування повинна будуватися на таких підходах до вибору місцевих податків 4, с.263:  

- Забезпечення достатніх обсягів надходжень та справедливого розподілу коштів.  

- Вплив місцевих податків на соціальну поведінку громадян не повинен бути суттєвим, місцеві податки не повинні 

сприяти переміщенню податкових баз.  

- Рівень ефективності витрат означає, що місцеве оподаткування має сприяти досягненню оптимального рівня видатків 

органів місцевого самоврядування. 

Таким чином, можна зробити висновок, що країнам з ринковою економічною системою притаманна множинність 

місцевих податків. Найважливішим на місцевому рівні є податок на майно і землю. Останні чітко диференціюються і носять 

масовий характер. В залежності від країни, застосовуються регресивні чи прогресивні ставки оподаткування. Тобто, частка 
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місцевих податків і зборів, відповідно, зменшується чи збільшується в залежності від динаміки сукупного розміру доходів. 

Відрізняються в розвинутих країнах і моделі контролю за місцевими податками з боку уряду. 

На мою думку, в нашій державі треба брати приклад податкової системи Франції тому , що податкова система Франції 

являє собою дуже своєрідну сукупність податків і зборів. Вона формувалася багато століть, відображаючи історичні й 

культурні особливості країни. Одночасно система має стабільність відносно переліку податків, що стягуються, і зборів, 

правил їхнього застосування. Ставки ж податків щорічно переглядаються з урахуванням економічної ситуації й напрямку 

економіко-соціальної політики держави. 
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FOREIGN EXPERIENCE OF COLLECTING LOCAL TAXES AND FEES 

In terms of reforming the national economy of Ukraine is a particularly relevant question to address the shortage of financial 

resources at the local government level and stabilize their revenue sources . Effective formation of local finance is in fact essential to 

improve the economic situation in the country. 

The article is an analysis of the current system of local taxation in Ukraine and defining its major shortcomings and possible areas 

of improvement in the conditions of formation and development of a market economy. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
Стан ділової активності підприємства у сфері розрахункових відносин характеризується даними дебіторської 

заборгованості. Її наявність може викликати на підприємстві значні фінансові труднощі. Оскільки відомо, що зі зростанням 

розміру дебіторської заборгованості виникає потреба в управлінні нею. Зрозуміло, що в сучасних умовах господарювання 

розробка системи ефективного управління дебіторською заборгованістю є однією із основних проблем діяльності 

підприємства, яку необхідно вирішити для досягнення позитивних результатів у фінансовому оздоровленні. 

Метою цього дослідження є висвітлення напрямів щодо удосконалення процесу управління дебіторською заборгованістю, 

що сприятиме покращенню фінансової стійкості та платоспроможності підприємств. 

Фінансовий стан сучасних підприємств характеризується зростанням дебіторської заборгованості в структурі їх активів, 

що призводить до вповільнення платіжного обігу.  

Управління дебіторською заборгованістю, як і управління товарно-матеріальними запасами підприємства, грошовими 

коштами та їх еквівалентами, є однією із найактуальніших ланок діяльності керівництва підприємства, яка потребує 

щоденного контролю за її станом і прийняттям ефективних рішень.  

Збільшення величини оборотного капіталу підприємства, зокрема і дебіторської заборгованості спричиняє зростання 

показників його поточної й абсолютної ліквідності. 

Водночас збільшення дебіторської заборгованості спричиняє зменшення прибутковості підприємства, тому що частина 

фінансових ресурсів, що “зв’язана” у дебіторській заборгованості, стає вилученою із господарського обороту. 

Отже, збільшення поточної дебіторської заборгованості за певних умов підвищує ліквідність підприємства, але водночас 

зменшує прибутковість. Зважаючи на таку залежність, менеджмент підприємства повинен підтримувати оптимальну 

величину дебіторської заборгованості у структурі оборотного капіталу, яка б збалансувала прибутковість підприємства і 

ризик втрати платоспроможності [2]. 

Проведення роботи по управлінню дебіторською заборгованістю потребує чітко визначеної послідовності дій, що 

складається, як правило, з комплексу заходів, які спрямовані на зниження ризику виникнення простроченої або безнадійної 

дебіторської заборгованості, та кредитної політики, що дозволяє максимально ефективно використовувати дебіторську 

заборгованість як інструмент збільшення продаж [4]. 

Процес управління дебіторською заборгованістю повинен бути спрямований на вирішення низки завдань (рис.1). 

Управління дебіторською заборгованістю необхідно починати з формування цілей і задач управління цим активом, при 

цьому вони не повинні суперечити загальній стратегії підприємства. Основною метою управління дебіторською 

заборгованістю є мінімізація її розміру та строків інкасації боргу [6, с.198]. Для вирішення цих питань з метою покращення 

фінансового стану господарюючих суб’єктів необхідно визначити чітку методику та етапи управління дебіторською 

заборгованістю. 

Першим етапом є аналіз дебіторської заборгованості в минулому періоді. Основними параметрами, що характеризують 

стан дебіторської заборгованості, є її середньорічний розмір, середній термін погашення та частка в структурі доходу від 

операційної діяльності. Слід проаналізувати кількісний та якісний склад заборгованостей, коефіцієнти оборотності, 

співвідношення заборгованостей по сумах та строках оплати, їх вплив на фінансові результати підприємства. [1, с. 174]. 

Реалізація другого етапу дозволить розробити індивідуальні умови надання комерційних кредитів різним покупцям. Для 

цього потрібно сформувати систему стандартів оцінки покупців, яка включає наступні елементи: визначення системи 

характеристик, що оцінюють кредитоздатність окремих груп покупців, формування експертизи інформаційної бази 

проведення оцінки кредитоздатності покупців, вибір методів оцінки окремих характеристик кредитоздатності покупців, 

групування покупців за рівнем кредитоздатності, диференціація кредитних умов відповідно до рівня кредитоздатності [3, c. 

55]. 
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Рис. 1. Завдання управління дебіторською заборгованістю 

Джерело: складено автором за даними [5, c.213]. 

 

На третьому етапі формуються параметри дебіторської заборгованості, згідно з обраним типом кредитної політики: 

визначається рівень кредитного ліміту як гранична межа рівня дебіторської заборгованості; ліміт строку інкасації дебіторської 

заборгованості; шкала нормативної рентабельності для формування договірної ціни за товари та послуги; шкала знижок для 

розрахунків із замовниками на умовах попередньої оплати та у випадку скорочення строку інкасації дебіторської 

заборгованості [2, с.197]. 

Четвертий етап - формування стандартів оцінки покупців і диференціація умов надання кредиту. Цей процес базується на 

вивченні кредитоспроможності покупців. Здійснюється інформаційне забезпечення процесу оцінки покупця за кількісними 

та якісними показниками. Основними елементами аналізу якісних показників покупців підприємства є аналіз історії покупця; 

дотримання платіжної дисципліни; компетентність менеджменту покупця; наявність угоди [7].  

Ще одним етапом є формування процедури інкасації дебіторської заборгованості, який передбачає розробку ряду заходів 

щодо погашення дебіторської заборгованості, терміни сплати якої прострочені. Це процедури взаємодії з покупцями у 

випадку порушення умов оплати, системи покарання контрагентів, які допустили прострочення платежів, та ін. [8, с. 136]. 

Шостий етап - забезпечення використання на підприємстві сучасних форм рефінансування дебіторської заборгованості, 

які прискорюють її переведення в грошову форму оборотних активів. При цьому можуть застосовуватися різні форми 

рефінансування: факторинг, облік векселів, виданих покупцями продукції; форфейтинг [9]. 

Останнім етапом управління дебіторською заборгованістю є побудова ефективної системи контролю за рухом і 

своєчасною інкасацією дебіторської заборгованості - необхідний для того, щоб забезпечити надходження інформації не тільки 

про те, що відбулося, але й про відхилення, які можуть бути [2, с.201]. 

Таким чином, із дослідженого можна зробити висновок, що від стану та розвитку системи управління дебіторською 

заборгованістю значною мірою залежить ефективність функціонування підприємств. В свою чергу уміле керування й 

управління дебіторською заборгованістю дасть змогу раціонально використовувати наявні фінансові ресурси та зміцнити 

економічну безпеку підприємства.  
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ACCOUNTS RECEIVABLE MANAGEMENT RELEVANCE IN MODERN ENTERPRISES ACTIVITY CONDITIONS  

Theses concerned with aspects of receivables management. It is noted that the existence of receivables may cause the company 

significant financial difficulties. Since it is known that with increasing size of the receivables there is a need to manage it. Receivables 

management should begin with the formation goals and objectives of the asset management, and they must not conflict with the overall 

business strategy, while underlined that the main purpose of accounts receivable management is to minimize the size and timing of 

collection of the debt. Also noted that skillful accounts receivable management will allow rational use of available financial resources 

and will strengthen economic security. 

Завдання управління дебіторською заборгованістю 

Сприяння зростанню обсягу продажу шляхом надання комерційного кредиту і тим самим 

забезпечення прибутку 

Визначення рівня ризику неплатоспроможності покупця 

Підвищення конкурентоздатності за допомогою відстрочки платежу 

Розрахунок планового резерву сумнівних боргів 

Надання рекомендації по роботі з фактично або потенційно неплатоспроможними 

покупцями 
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ НАРАХУВАННЯ ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ 

ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
Одним із найдієвіших способів соціального захисту є соціальне страхування, багато у чому завдяки широкій правовій і 

науковій регламентації цього інституту. Значущість системи соціального страхування населення випливає з її соціальної суті, 

тобто з того, що вона стосується всіх аспектів побуту людини та трудової діяльності. Воно спрямоване на відновлення 

працездатності економічно активного населення країни та гарантію матеріального забезпечення громадян, які втратили 

працездатність унаслідок виходу на пенсію чи не мали її у працездатному віці. Предметом уваги соціального страхування є 

людина та можливості її всебічного розвитку. Рівень соціального захисту найманих працівників країни – досить показовий 

критерій, за яким можна робити висновки про рівень розвитку громадянського суспільства. Недарма, як зазначає Ф. Дідьє, 

створення ефективної системи соціального страхування належить до першочергових завдань України. 

Значний внесок у вирішення дискусійних питань теоретичного спрямування та удосконалення практики соціального 

страхування внесли багато вчених Н. Борецька, С. Засуха, Н. Зеленко, Д. Карамишев, Д. Полозенко, В. Столяров, Н. 

Шаманська та інші. У сучасній науковій літературі соціальне страхування здебільшого розуміють як організаційно-фінансову 

систему, чия діяльність спрямована на захист від соціальних ризиків втрати доходу або необхідності оплати певних послуг 

чи інших видатків, пов’язаних із втратою здоров’я, працездатності або настанням безробіття, за рахунок спеціальних фондів, 

які формуються шляхом сплати внесків працюючими, роботодавцями та державою. 

Загальнообов’язкове страхування вимагає, насамперед, від роботодавців формування чіткої системи оплати праці з метою 

налагодження механізму справляння збору до солідарної та накопичувальної системи і організації обліку таких розрахунків. 

Саме ці аспекти свідчать про актуальність даної проблематики, що і зумовили вибір теми дослідження.  

Основним джерелом формування коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування визначені 

страхові внески страхувальників - роботодавців та застрахованих осіб (крім Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань України, до якого внески сплачують лише роботодавці), асигнування 

державного бюджету; суми фінансових санкцій,  застосованих до підприємств, установ, організацій та фізичних осіб за 

порушення встановленого порядку сплати страхових внесків та використання коштів фондів, а також суми адміністративних 

штрафів, накладених на посадових осіб та громадян за такі порушення; прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів 

фондів, у тому числі резерву коштів фондів, на депозитному рахунку; благодійні внески підприємств, установ, організацій та 

фізичних осіб; інші надходження відповідно до законодавства України. 

З переходом до ринкових відносин дедалі очевидною стає необхідність участі працівників у фінансуванні фондів 

соціального страхування, що дає їм можливість самим впливати на рівень свого соціального захисту в разі настання страхових 

випадків. З 1 січня 2011 року впроваджено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування замість 

платежів до чотирьох фондів соціального страхування, а також консолідацію в одному органі (Пенсійному фонді України) 

спільних для всіх фондів соціального страхування функцій, таких як:  облік платників; збір та облік страхових коштів; 

контроль за нарахуванням та сплатою єдиного внеску; подання єдиної звітності. Запровадження єдиного внеску дозволило 

досягти збільшення надходжень до фондів соціального страхування, спростити взаємодію платників з фондами, зменшити 

кількість перевірок та форм звітності. 

Залежно від страхового випадку є такі   види  загальнообов'язкового державного соціального страхування: 

1) пенсійне страхування; 

2) страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,  зумовленими  похованням;  

3) медичне страхування; 

4) страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності; 

5) страхування на випадок безробіття; 

6) інші види страхування, передбачені законами України.  

Прийняття Верховною Радою України 8 липня 2010 року Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування» можна вважати ще однією спробою закріпити на законодавчому рівні 

здійснення реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування [1]. Основною метою запровадження 

єдиної системи збору, обліку та контролю за сплатою страхових внесків є створення умов для зростання сукупної бази нара-

хування страхових внесків, підвищення рівня охоплення всіх категорій осіб, які підлягають соціальному страхуванню, тобто, 

зростання рівня надходження коштів до усіх страхових фондів за рахунок кращого контролю. 

Стаття 4 Закону [1] до однієї з найчисленніших категорій платників включає роботодавців, у тому числі і юридичних осіб, 

які сплачують єдиний податок, як випливає із згаданих прикінцевих положень. Під роботодавцями, зокрема, маються на увазі 

підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, незалежно від форм власності і видів діяльності, у тому числі «філії, 

представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних 

осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами», а також фізичні особи — 

підприємці, які: 

- використовують працю найманих працівників на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, 

передбачених законодавством; 

- виплачують винагороду за цивільно-правовим договором, «крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною 

особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві 

про державну реєстрацію її як підприємця)», виплачують допомогу з тимчасової непрацездатності. 

Ці всі суб’єкти є страхувальниками. За змістом це визначення роботодавців найбільше наближене до визначення, 

наведеного пенсійному законодавстві. Серед роботодавців знайдуть себе і фізичні особи, які не є підприємцями та 

забезпечують себе роботою самостійно, і фізичні особи — не підприємці, які використовують працю інших осіб (фізичних) 

на умовах трудового договору. Ще одна категорія платників внеску — фізичні особи (п.2 частини першої ст.4 Закону про 

ЄВСС). Вони можуть бути і громадянами України, і іноземцями, і особами без громадянства. А платниками вони є в тому 

разі, якщо[1]: 
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- є найманими працівниками, тобто працюють на умовах трудового договору у роботодавців — юридичних осіб 

(підприємств, установ, організацій та їх відокремлених підрозділів, філій тощо), фізичних осіб — підприємців або у фізичних 

осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності; 

- надають послуги (виконують роботи) за цивільно-правовими договорами з юридичними особами (підприємствами, 

установами, організаціями та їх відокремленими підрозділами, філіями тощо), фізичними особами — підприємцями, 

самозайнятими фізичними особами; 

- отримують допомогу з тимчасової непрацездатності. 

Ці категорії називаються застрахованими суб’єктами. 

Базою нарахування ЄВСС для таких суб'єктів є сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають 

основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні й компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі. 

Слід зазначити, що відповідно до Закону для виробничих підприємств ЄВСС нараховується на суми, не зменшені на суму 

відрахувань податків, інших обов'язкових платежів, які, відповідно до чинних нормативних документів, сплачуються із 

зазначених сум та на суми утримань, що здійснюються [1]. 

Розмір ЄВСС, що нараховується на заробітну плату, варіюється залежно від класів професійного ризику виробництва, до 

яких віднесено платників з урахуванням видів їх економічної діяльності. У Законі виділено 67 класів професійного ризику 

виробництва. При цьому для 1 класу професійного ризику виробництва розмір ЄВСС становить 36,76 %, а для 67 - 49,7 %. 

Тобто різниця в розмірах ЄВСС між останнім та першим класами професійного ризику становить 12,94 або 35,2 % [1]. 

З огляду на зазначене вище, можна констатувати, що досить великим є навантаження на платників ЄВСС - роботодавців. 

Окремі з них змушені сплачувати до 50 % нарахованої заробітної плати до Пенсійного фонду. Тобто ЄВСС тісно пов'язаний 

із рухом грошових коштів, оскільки безпосередньо на нього впливає. Саме тому управлінці повинні аналізувати інформацію 

про розміри та дати сплати такого внеску для вірного прогнозування напрямів грошових потоків. З огляду на це, особливої 

актуальності набуває облікове забезпечення процесу прийняття рішень на виробничих підприємствах. 

Отже, здебільшого усі грошові виплати, які здійснюються на користь фізичних осіб, є об’єктом нарахування ЄВСС. 

Зрозуміло, що найбільший інтерес викликають особливості нарахування ЄВСС при виплаті заробітної плати найманим 

особам. Відповідно до п.1 частини першої ст.7 Закону про ЄВСС базою нарахування єдиного внеску є сума нарахованої 

заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні 

виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці. Але цим Законом не 

визначено конкретний перелік виплат, які включаються до складу заробітної плати. Це питання врегульовано положеннями 

Інструкції зі статистики заробітної плати” від 13.01.2004 р. №5. Виплати, які є складовими фонду оплати праці, перелічено в 

п.2.1—2.3 Інструкції № 5. І хоча в п.1.1 цієї Інструкції зазначено, що вона не застосовується для визначення складових фонду 

оплати праці як бази (об’єкта) для нарахування внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального стра-

хування, Пенсійний фонд України та інші фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування традиційно 

посилаються на її положення, якщо виникає потреба з’ясувати належність конкретного виду грошової виплати до складу 

заробітної плати як бази нарахування ЄВСС [2]. Тому, при здійсненні будь-яких виплат у грошовій формі на користь найманої 

особи роботодавець-страхувальник має знати, чи є зазначена виплата складовою фонду заробітної плати і чи повинна 

включатися до бази нарахування ЄВСС. 
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BASIC PRINCIPLES OF EXTRA CHARGE OF UNIQUE PAYMENT ON SOCIAL SECURITY 

The theses investigates the basic principles of extra charge of unique payment on social security and relationships of enterprises 

with organs of social security are exposed. The features of account of extra charge and payment of the unique payment are described 

on national social security by legal entities and specific of maintenance of this payment from an ettlings and other profits of physical 

persons. 
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
Двадцять перше сторіччя все частіше називають часом інтелектуальної та інформаційної економіки: на перший план 

виходить рівень розвитку людських ресурсів, розповсюдження інформації та створення нових знань,  що забезпечують 

інноваційний розвиток, адже однією з найбільш важливих і характерних рис людини є  здатність до осмисленої  творчості. 

Від моменту проголошення незалежності України та початку розробки і створення повноцінної бази національного 

законодавства і по сьогоднішній день, за пріоритетні основи намагаються взяти правові норми, які є визнаними в усьому світі 

та містяться у міжнародних договорах. Тому, роль інтелектуальної власності в економічному розвитку з кожним роком 

зростає та випереджає значущість засобів виробництва та природних ресурсів. 

Важливий внесок у вивченні та дослідженні прав інтелектуальної власності здійснюють вчені-правознавці: Божицький 

Ю.Л., Вачевський М.В., Еннан Р.Е., Калятін В.О., Кириченко Т.С., Корчагін А.Д., Авер’янова В.Б., Агапова А.Б., Бадиці І.А., 

Браткова І.С., Корнієнко М.В., Курило В.І., та інші. Однак при вагомій науковій та практичній значимості цих досліджень не 

всі питання цієї багатогранної проблеми знайшли своє вирішення. 

Інтелектуальна власність  у звичайному розумінні – це права на результати розумової, творчої діяльності в науковій, 

художній, виробничій та інших областях діяльності, це єдина в світі монополія, яка визнається законодавчо, але є обмеженою 

за часом використання та територіально. 

http://minrd.gov.ua/zakonodavstvo/ediniy-vnesok-na-zagalnoobovyazkove-/zakoni-ukraini/62500.html
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Зараз уже ніхто не заперечуватиме, що інтелектуальна діяльність та її результати все більше набувають пріоритетного 

значення в усьому світі. Досвід показує, що творча інтелектуальна діяльність стає визначальною і вирішальною рушійною 

силою будь-якого розвитку. Саме вони визначають стратегію і тактику соціально-економічного прогресу будь-якої країни, у 

тому числі й України [1]. 

Початком становлення українського законодавства про інтелектуальну власність є прийняття Закону "Про власність", 

який містить спеціальний розділ "Право інтелектуальної власності". 

Конституцією України [2] закріплено право кожного володіти, користуватись і розпоряджатися своєю власністю, 

результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Так, в статті 41 зазначено, що кожен має право володіти, 

користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. А в статті 54 

говориться, що громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист 

інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними 

видами інтелектуальної діяльності. 

Також в Україні діє ряд спеціальних законів, що регулюють відносини в сфері права інтелектуальної власності.  

Варто зауважити, що закон «Про вищу освіту» знімає бюрократичні бар'єри, підвищує гарантії якості та всіляко пропагує 

захист права інтелектуальної власності , адже відповідно до змін 2014 року встановлено запровадження механізмів захисту 

та управління інтелектуальної власністю, отриманою в результаті діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ. 

Законодавці прописали суворішу боротьбу з плагіатом, згідно з  законом наукові роботи та відгуки опонентів перед захистом 

будуть розміщуватися на сайтах вишів, а сам захист буде відкритим, при чому кожен присутній зможе вільно робити аудіо- 

чи відеозапис. Санкції за плагіат жорсткі: науковець позбавляється ступеня, його науковий консультант, опоненти та голова 

спеціалізованої ради – права брати участь у таких радах на 2 роки, а навчальний заклад – упродовж 2 років створювати такі 

ради. Крім того, кожен вуз має запровадити внутрішній контроль за плагіатом серед викладачів та студентів  

Захист прав інтелектуальної власності має здійснюватися саме державою. Держава сама зацікавлена у належній правовій 

охороні інтелектуального капіталу, оскільки останній є найважливішою передумовою забезпечення подальшого сталого 

соціально-економічного і культурного розвитку країни.  

В останні десятиліття зростає актуальність посилення захисту авторського права і суміжних прав. Це зумовлюється двома 

основними чинниками. Перший чинник полягає у тому, що інтенсивно зростає вартість об'єктів авторського права і суміжних 

прав, неправомірним відтворенням яких можна одержати значні доходи. Другий чинник зумовлений появою нових технологій 

відтворення і використання охоронюваних законом об'єктів. 

Для подолання проблем, які виникають у сфері захисту інтелектуальної власності, зокрема плагіату, необхідно визначити 

систему охорони і захисту інтелектуальної власності як один з найважливіших пріоритетів діяльності уряду, адже саме від 

цього залежить міцність фундаменту для інноваційної моделі розвитку України, її модернізації, підвищення 

конкурентоспроможності у світовій соціально-економічній системі. 

Тому для  удосконалення  системи  запобігання,  виявлення   та припинення   несанкціонованого   використання   прав   на  

об'єкти інтелектуальної власності необхідно проводити активну роз'яснювальну роботу,  зокрема соціальну рекламу,  

тематичні  радіо-   та   телепередачі;   підготовку   та розповсюдження    популярних    видань,   направлених   на   зміну 

стереотипів,  що  панують  у  суспільстві,  щодо  порушення   прав інтелектуальної власності. 

Проте, в даний час в Україні комплексної системи захисту права інтелектуальної власності ще немає. Є лише розрізнені, 

часто неузгоджені між собою правові норми, що містять чинні закони України про інтелектуальну власність. Між тим слід 

констатувати, що чинні законодавчі акти про інтелектуальну власність, у тому числі й ЦК України, в цілому ще не 

забезпечують надійного й ефективного захисту цих прав, оскільки кожний закон про той чи інший об’єкт права 

інтелектуальної власності передбачає свої заходи захисту права на цей об’єкт. Вони і дотепер не завжди узгоджені між собою, 

суперечливі й не становлять єдиної системи заходів захисту права інтелектуальної власності. Тому, нагальною потребою є 

дослідження механізмів охорони та захисту як інтелектуальних прав у цілому, так і прав на окремі об’єкти інтелектуальної 

власності. Необхідно привести у відповідність до норм ЦК України спеціальні закони, що регулюють відносини 

інтелектуальної власності. Вочевидь, положення книги четвертої ЦК України також мають перспективу щодо подальшого 

вдосконалення. 

Отже, система захисту інтелектуальної власності в Україні хоча й відповідає міжнародним стандартам, проте сама є вкрай 

недосконалою. Тому для цього потрібно провести ряд заходів, а саме розробити нові принципи захисту прав власників 

інтелектуальної власності. Використовувати більш жорстку  систему  захисту прав інтелектуальної власності, застосування 

якої має назавжди відбити у порушника бажання використати неправомірно об'єкт інтелектуальної власності.  
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LEGAL ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS PROTECTION 

The theses suggests the study of the category "intellectual property" and determines the trends in intellectual property development. 

The aspects of lawmaking optimization in the field of intellectual property, improvement of management of intellectual property system 

are analyzed and priority areas of lawmaking in this field are considered 

Діана Відлога, Сергій Касян 
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РОЛЬ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ В КОМУНІКАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БІЗНЕСУ 
У сучасній маркетинговій концепції головною складовою є конструювання сучасного ринку товарів та послуг, 

мінімізування витрат на їх виготовлення і надання, підвищення якісної оцінки товару та досягнення належного збуту при 

формуванні довгострокових взаємовідносин зі споживачами. З погляду на еволюціонування та глобалізацію ринків світу, 

підприємствам доводиться змінювати свою маркетингову стратегію і перетворювати ії, підлаштовуючись до сучасних 



15-16 ТРАВНЯ 2015 Р.  ХХІІ-ГА Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених 

М. ЛЬВІВ   АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

31 

 

інформаційних технологій. Зазначимо, що створюється та стрімко розвивається новий напрямок у маркетингу – Інтернет-

маркетинг, у якому широко застосовуються сучасні здобутки інформаційних технологій і комунікацій. 

Інтернет має унікальні можливості, які помітно вирізняються від можливостей та характеристик формальних інструментів 

маркетингу. Значною мірою для підвищення маркетингової ефективності у наданні та засвоєнні інформації, яка значно 

збільшує можливості маркетингу встановлювати зв’язок між підприємством та споживачем є застосування гіпермедійної 

природа, що виступає однією з головних властивостей сфери Інтернет. Окрім цього, роль, виконувана Інтернетом, не 

обмежується тільки комунікативними функціями, а також включає в себе можливість укладання угод, здійснення покупок і 

проведення платежів, надаючи йому риси глобального електронного ринку [1]. Зараз інформаційні технології є одними з 

провідних  важелів в управлінні бізнесом, вони стали провідними і незамінними у взаємодії усіх суб’єктів на ринку, провідним 

знаряддям для здійснення більшості бізнес процесів компаній. 

Виникнення і процес зростання мережі Інтернет, покращення інформаційних технологій, систем, і стандартів їх взаємодії 

сприяли створенню нового руху сьогоденного бізнесу – електронного бізнесу. 

Серед багатьох визначень поняття електронного бізнесу, дуже вдалою, на наш погляд, є підхід до цього компанії Gartner 

Group, відповідно до її визначення, термін «електронний бізнес» трактується, як безперервна оптимізація продуктів і послуг 

організації, а також виробничих зв'язків через застосування цифрових технологій і використання Інтернету в якості 

первинного засоби комунікацій [2]. Тобто, електронний бізнес – це може бути праця, що використовує можливості глобальних 

інформаційних систем для управління комерційною діяльністю. 

Головною та важливою фундаментною частиною електронного бізнесу є електронна комерція. Більшість маркетологів 

під електронною комерцією вважають структури угод, при яких взаємодія сторін проводиться електронним способом. 

Електронна комерція є спосіб ведення бізнесу в глобальному масштабі [3]. Вона дає змогу компаніям повною мірою 

взаємодіяти зі своїми постачальниками і невдовзі відповідати на запити та чекати на замовників.  

Електронна комерція є лише одною із основних частин електронного бізнесу, яка обмежена здійсненням різних дій з 

підтримкою  електронних систем, наприклад, пропонування послуг у мережах Інтернет або продаж товарів. 

Стосовно Інтернет-агенцій, варто виокремити низку можливостей, що надають такі агенції, а саме: 

– привести цільову аудиторію на сайт клієнта; 

– збільшити впізнаваність бренду, торгової марки клієнта; 

– провести комплексний аналіз сайту і надати рекомендації за текстами, SEO-оптимізації , зручності сайту (юзабіліті); 

– збільшити конверсію сайту, як можливість перетворити більше відвідувачів у покупців товару або послуги [4]. 

Отже, рекламна агенція при ефективно проведеній маркетинговій і комунікаційній роботі може залучити якомога більшу 

кількість цільової аудиторії. При цьому відмітимо, що існують певні функції, які агенції не можуть здійснювати, до них 

відносяться: 

- планування бізнес-процесів у клієнта; 

- організація сервісу для клієнтів; 

- створення та реалізація плану економічної окупності проекту [4]. 

Рівень цін, сервіс (швидкість обслуговування замовлення, робота з лояльністю покупців з боку клієнта), бізнес-процеси 

(способи оплати, швидкість доставки) – усі ці параметри безпосередньо впливають на маркетингову віддачу від партнерської 

роботи з агенцією, але агенція на ці економічні та логістичні показники впливати повною мірою не може. 

Отже, переваг у Інтернет-маркетингу, як такого виду рекламних комунікацій є багато. З його допомогою компанія не 

забуває про старих клієнтів і залучає нових своєю інноваційністю. Інтернет-реклама у новинних розсилках будується за 

правилами, зумовленими їх специфікою (вони функціонують подібно ЗМІ ) і полягає у приєднанні рекламної інформації у 

відповідних розсилках через світову глобальну мережу. 

До цілей Інтернет-маркетингу відноситься прагнення збільшити товарний оборот, розповсюдження чи посилення іміджу 

товару, фірми, знайомлення споживача з продуктом, інформація про склад, функції і вартості продукту, збільшення рівня 

довіри до продукту, залучення відвідувачів на web-сайт компанії. 

Якщо зрівняти формальні засоби реклами товарів, послуг та Інтернет рекламу можна виділити низку відмінностей і деякі 

властивості. Інтернет є дуже ефективним засобом представлення об'єкта реклами. Цей вид просування реклами має 

можливості для надавання великої кількості корисної, потрібної для широкої аудиторії інформації про товар чи будь-яку 

послугу, також є наявність можливостей з боку мультимедійного просування, що дає змогу використовувати способи 

донесення інформації широкій аудиторії, такі як текст, графіка, звук, відео зображення.  

Для об’єкту, який користується таким методом отримання інформації, є плюсом гіпертекстові можливості мережі 

Інтернет, тобто він сам має змогу контролювати пошук і вибір інформації, яка йому необхідна, тим самим сприяє зближенню 

споживача та об’єкту реклами. 

Отже, Мережа Інтернет сприяє постійній взаємодії користувачів, інших економічних агентів, завдяки цьому за винятком 

пасивного впливу, реклама відіграє активну роль. Стосовно рекламодавців, вони отримують змогу впливати на цільову 

аудиторію, потенційних споживачів та конкретних користувачів, надаються дуже зручні можливості для більш швидкого і 

поглибленого аналізу результатів впливу рекламної акції на широку публіку. Таким чином, Інтернет-маркетинг створює 

вагому технологічну та економічну платформи у досягнення належного комунікаційного забезпечення бізнесу. 
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INTERNET MARKETING ROLE IN COMMUNICATION ENSURING BUSINESS 

The Internet possesses unique opportunities which considerably differ from opportunities and characteristics of formal instruments 

of marketing. Now information technologies are one of the leading levers in a business management, they became leading and 

irreplaceable in interaction of all subjects in the market. The main and important base part of electronic business is electronic commerce. 

The aspiration to increase a commodity turn, distribution or strengthening of image of goods, firm, acquaintance of the consumer with 

a product, information on structure, functions and the cost of a product, increase in level of trust to a product belongs to the purposes 

of Internet marketing. 

Максим Ваврін 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ У 2014 РОЦІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ 

Однією з головних статей видатків на підтримання фінансово-економічної безпеки є видатки на обслуговування державного боргу. 
Стрімке зростання державного боргу – одна з головних загроз фінансово-економічній безпеці України. Як видно з таблиці 1, 

частка платежів за державним боргом у видатках бюджету зросла упродовж 2006-2014 років майже в чотири рази (з 8,7% у 

2006 році до 32,4% у 2014 році). У 2014 році платежі за державним боргом становили 174,8 млрд. грн., у тому числі 102,7 

млрд. грн. – платежі за внутрішнім державним боргом, 71,4 млрд. – платежі за зовнішнім державним боргом. 

Таблиця 1 

Видатки бюджету на погашення та обслуговування державного боргу у 2006-2014 рр. 

(млрд. грн.) 

Показники 
2006 

рік 

2007 

рік 

2008 

рік 

2009 

рік 

2010 

рік 

2011 

рік 

2012 

рік 

2013 

рік 

2014 

рік 

2014 проти 2006 

Приріст 

Темп 

приросту, 

% 

Платежі за державним 

боргом, у т.ч.: 
12,9 9,8 9,8 40,4 42,2 68,8 92,3 114,2 174,8 161,9 1255,0 

внутрішнім 5,0 3,1 4,5 22,6 30,6 47,6 - 65,7 102,7 97,7 1954,0 

зовнішнім 7,9 6,7 5,3 17,8 11,6 21,2 - 48,5 71,4 63,5 803,8 

Платежі з погашення 

державного боргу, у 

т.ч.: 

9,8 6,5 6,0 31,3 26,7 45,6 68,1 79,8 120,8 111,0 1132,7 

внутрішнім 4,1 2,4 3,6 17,9 19,7 32,1 - 41,8 68,0 63,9 1558,5 

зовнішнім 5,7 4,1 2,4 13,4 7,0 13,5 - 38,0 52,8 47,1 826,3 

Видатки на 

обслуговування 

державного боргу, у 

т.ч.: 

3,1 3,3 3,8 9,1 15,6 23,1 24,2 34,4 51,0 47,9 1545,2 

внутрішнім 0,9 0,7 0,9 4,7 10,9 15,5 - 23,9 34,7 33,8 3755,6 

зовнішнім 2,2 2,6 2,9 4,4 4,7 7,6 - 10,5 16,3 14,1 640,9 

Питома вага платежів 

за державним боргом у 

видатках бюджету, % 

8,7 5,3 3,9 14,4 12,6 20,2 19,6 23,3 32,4 23,7 272,4 

Джерело: складено автором на підставі даних [1-18]. 

 

На нашу думку, якщо надалі перевищення запозичень над погашенням державного боргу зростатиме (як це відбувалося 

упродовж 2006-2014 років), то у майбутньому частка витрат на погашення й обслуговування державного боргу може суттєво 

збільшитись, що призведе до необхідності перегляду структури витрат у цілому, зменшення частки фінансування інших 

видатків бюджету. За таких обставин рівень фінансово-економічної безпеки України значно знизиться. 

Верховна Рада України щороку встановлює граничний обсяг державного боргу. Так, 2006 році цей показник становив 70,5 

млрд. грн., у 2008 році – 156,3 млрд. грн., у 2010 році – 315,7 млрд. грн., у 2012 році – 424,0 млрд. грн.; у 2013 році – 502,5 

млрд. грн.; у 2014 році – 968,4 млрд. грн.  [1-18]. Отже, упродовж 2006-2014 рр. величина граничного обсягу державного 

боргу зросла у більш як 14 разів (табл. 2). 

В основному зростання відбулось через перевищення запозичень (випуску облігацій внутрішньої державної позики 

(ОВДП) над погашенням державного внутрішнього боргу для збільшення статутних капіталів відкритих акціонерних 

товариств, отримання траншів позики Міжнародного валютного фонду, поповнення Стабілізаційного фонду, обміну облігацій 

на векселі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та стрімкого зростанням курсу іноземних валют до гривні. 

Зростання зовнішнього боргу спричинене збільшенням запозичень через випуск облігацій зовнішньодержавної позики 

(ОЗДП) та їх непогашенням, а також стрімким зростанням офіційного курсу основних іноземних валют. 

Негативно на рівень фінансово-економічної безпеки впливає також зростання гарантованого державного боргу з 14,4 

млрд. грн. (2,9 млрд. дол. США) у 2006 році до 153,8 млрд. грн. (12,9 млрд. дол. США) у 2014 році (табл. 2). Гарантований 

державою борг збільшився, зокрема, через залучення коштів: 

- державним підприємством “Фінансування інфраструктурних проектів (“ФІНІНПРО”)” для фінансування заходів, 

пов’язаних з проведенням Євро-2012; 

- Укравтодором для фінансування будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг 

загального користування і придбан¬ня дорожньої техніки та обладнання для дочірніх підприємств ВАТ “Дер¬жавна 

акціонерна компанія -Автомобільні дороги України”; 
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- ержавним підприємством “Конструкторське бюро “Південне” імені М. К. Янгеля” для продовження фінансування 

проекту створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4”; 

- Укрексімбанком для впровадження проекту з енергоефективності, метою якого є зниження енергоємності в 

промисловості України та зменшення втрат енергії в комунальному секторі (кредит Міжнародного банку рекон¬струкції 

та розвитку); 

- Державною іпотечною установою через розміщення власних облігацій під державні гарантії; 

- ВАТ “Лисичанськвугілля” для реалізації пілотного проекту технічного пере¬оснащення та модернізації; 

- збільшення статутного капіталу НАК “Нафтогаз України”, ПАТ “Ощадбанк”, ПАТ “Державний експортно-імпортний 

банк України”; 

- обміну ОВДП на векселі видані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. 

Таблиця 2 

Розмір Державного та Гарантованого державного боргу у гривневому та доларовому еквівалентах 

Найменування 
грошові 

одиниці 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2014 проти 2006 

Приріст, 

млрд. 

грн. 

Темп 

прирост

у, % 

Державний і 

гарантований 

державою борг 

млрд. грн. 80,6 88,7 189,4 301,5 432,3 473,1 515,5 584,4 1100,8 1020,2 1265,8 

млрд. дол. 

США 16,1 17,6 24,6 37,8 54,3 58,2 64,5 69,6 92,7 76,5 474,8 

Державний борг: 
млрд. грн. 66,2 71,3 130,7 211,7 323,5 357,3 399,2 480,2 947,0 880,8 1330,5 

млрд. дол. 

США 13,2 14,1 17,0 26,5 40,6 44,7 50,0 57,2 79,7 66,5 502,1 

внутрішній 
млрд. грн. 17,8 17,8 44,7 91,1 141,7 161,5 190,3 257,0 461,0 443,2 2489,9 

млрд. дол. 

США 3,6 3,5 5,8 11,4 17,8 20,2 23,8 30,6 38,8 35,2 990,0 

зовнішній 

млрд. грн. 48,4 53,5 86,0 120,6 181,8 195,8 208,9 223,2 486,0 437,6 904,1 

млрд. дол. 

США 9,7 10,6 11,2 15,1 22,8 24,5 26,1 26,6 40,9 31,2 322,6 

Гарантований 

державої борг: 

млрд. грн. 14,4 17,4 58,7 89,9 108,8 115,8 116,3 104,1 153,8 139,4 968,1 

млрд. дол. 
США 2,9 3,5 7,6 11,3 13,7 13,5 14,6 12,4 12,9 10,1 349,5 

внутрішній 

млрд. грн. 0,0 1,0 2,0 14,1 13,8 12,2 16,2 77,0 27,8 27,8 100 

млрд. дол. 

США 0,0 0,2 0,3 1,8 1,7 1,5 2,0 9,2 2,3 2,3 100 

зовнішній 

млрд. грн. 14,4 16,4 56,7 75,8 95 103,6 100,1 27,1 125,9 111,5 774,3 

млрд. дол. 

США 2,9 3,3 7,3 9,5 12 12 12,5 3,2 10,6 7,7 268,0 

Джерело: складено автором на підставі даних [1-18]. 

 

Важливим індикатором фінансово-економічної безпеки є відношення сукупного державного та гарантованого державного 

боргу до ВВП. На рисунку 1 зображено динаміку цього показника в Україні у 2006-2014 рр. 

Рис. 1. Динаміка та відношення державного та гарантованого державного боргу до ВВП у 2006-2014 роках 

Джерело: складено автором на підставі даних [1-18]. 
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Гранично допустимою межею відношення сукупного державного боргу до ВВП вважається 60%, після якої економіка 

країни опиняється на межі дефолту. В Україні цей показник зріс з 14,8% ВВП у 2006 році до 70,3% ВВП у 2014 році. Станом 

на 2014 рік показник співвідношення державного боргу та ВВП в Україні є одним із найвищих серед багатьох країн світу 

[271]. Серед 215-ти країн Україна займала 88 місце, поступаючись таким країнам: Азербайджан (7,5%), Російська Федерація 

(7,9%), Естонія (6,0%), Казахстан (15,6%). Як бачимо, фактично за 2014 рік державний борг України перевищив усі допустимі 

межі і став надзвичайною загрозою для економічної безпеки України. 
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The rapid growth of public debt - one of the main threats to the financial and economic security of Ukraine. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЕКОЛОГІЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 
Погіршення стану природного життєвого довкілля внаслідок стихійних лих і техногенних аварій та катастроф, що 

супроводжуються величезними матеріальними збитками та людськими жертвами потребують належної теоретико-

методичної розробки спрямованої на забезпечення формування та ефективного функціонування ринку екологічного 

страхування. 
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1. Страхування цивільної відповідальності підприємств, установ і організацій за шкоду завдану інтересам третіх осіб 

внаслідок аварійного забруднення навколишнього природного середовища діяльністю, що створює підвищену екологічну 

небезпеку [2, с. 346]. 

2. Механізм захисту екологічних прав громадян, захисту майнових інтересів суб’єктів підприємницької діяльності, що 

створюють небезпеку для навколишнього природного середовища [4]. 

3. Добровільне і обов’язкове страхування життя і здоров’я громадян та їх майна від стихійних лих, а також страхування 

екологічної відповідальності, майна й доходів підприємств, установ та організацій від техногенних аварій, внаслідок яких 

перевищені допустимі норми забруднення довкілля та погіршення якості природних ресурсів [1, с. 131]. 

Сьогодні ринок екологічного страхування в Україні перебуває на початковому етапі свого формування і становлення. 

Серед факторів, які гальмують формування ринку екологічного страхування в Україні особливої уваги заслуговують наступні: 

низький рівень страхової культури суб’єктів господарювання, недостатній рівень капіталізації ринку екологічного 

страхування, незацікавленість комерційних страхових компаній у страхуванні екологічних ризиків та неспроможність 

держави за рахунок бюджетних коштів відшкодувати збитки від екологічних катастроф.  

Низький рівень страхової культури обумовлений тим фактом, що вітчизняним суб’єктам господарювання краще сплатити 

штрафи за заподіяну шкоду, ніж страхувати власні екологічні ризики. Те саме стосується і населення, яке не зацікавлене у 

страхуванні власного майна від стихійних лих. 

Дестимулятором розвитку екологічного страхування витупає також небажання комерційних компаній страхувати 

екологічні ризики, це пов’язано зі складним механізмом оцінювання екологічних ризиків та високою імовірністю значних 

фінансових втрат при настанні страхового випадку. 

Виходячи з того, що екологічні ризики значні за вартісним розміром, то існуючої ємності вітчизняного страхового ринку 

явно недостатньо для розвитку цього виду страхування. Страхові компанії віддають перевагу іншим страховим послугам, 

можливо і з більшою імовірністю настання, але меншою загрозою банкрутства страхової компанії. 

Не менш суттєвішою передумовою створення державної екологічної страхової компанії є можливість за рахунок ринкових 

інструментів нівелювати витрати державного бюджету, спричинені природними та техногенними катастрофами. У свою 

чергу, державна страхова екологічна компанія за рахунок акумуляції страхових премій та отриманого інвестиційного 

прибутку буде спроможна відшкодувати ці витрати. 

Серед результатів, які отримає вітчизняна економіка, необхідно зупинитись на наступних: мінімізація рівня екологічних 

ризиків за рахунок інтенсифікації превентивних заходів, розширення видів страхування екологічних ризиків, стимулювання 

комерційного страхування екологічних ризиків за рахунок надання перестрахових послуг, опосередкований контроль та 

регулювання ринку екологічного страхування, спрямування коштів страхових резервів на фінансування пріоритетних 

державних проектів. 

Розглядаючи кожен з визначених аспектів більш детально, зазначимо, що страхова компанія перш ніж брати ризик на 

страхування, здійснює попереджувальні заходи щодо його ненастання, тобто суб’єкти господарювання повинні 

дотримуватись та виконувати всі вимоги щодо недопущення настання страхової події. Це, безумовно, зменшить частоту 

виникнення екологічних катастроф.  

Становлення та розвиток державної екологічної страхової компанії буде сприяти появі нових видів екологічного 

страхування та розширенню послуг в цьому напрямку. Крім того, державна компанія зможе виступати перестраховиком для 

комерційних страхових компаній, які будуть здійснювати страхування екологічних ризиків, якщо їм не буде вистачати 

фінансових ресурсів. 

Функціонування на ринку державної екологічної страхової компанії можна розцінювати, як дієвий інструмент державного 

регулювання цього ринку, оскільки виступаючи активним учасником, а особливо перестраховиком, компанія спроможна на 

ринкових засадах проводити діагностику фінансової спроможності учасників та оцінювати якість їх активів. 

Особливої уваги заслуговує можливість за рахунок коштів, що будуть накопичені у вигляді страхових резервів державної 

компанії проводити фінансування соціально та економічно значимих програм розвитку, тим самим інвестувати кошти не в 

високоприбуткові та низькоризикові активи, а витрачати їх на розвиток вітчизняної економіки. 

Для вивчення ринку екологічного страхування в Україні нами проведено соціологічне опитування громадян всіх регіонів 

України щодо екологічного страхування. Із дослідження випливає, що більша частка (65%) опитаних громадян України, 

готові брати участь у екологічному страхуванні, тобто страхувати життя, здоров’я і майно від екологічних ризиків [3, c. 175-

176].  

Нашу гіпотезу про необхідність створення державної екологічної страхової компанії підтвердили результати власного 

дослідження, відповідно до якого 73 % респондентів довіряють державній страховій компанії, а 27 % – приватній [3, c. 177]. 

Таким чином, необхідність створення державної екологічної страхової компанії в Україні, обумовлено низьким рівнем 

розвитку страхової справи, в цілому, та ринкового механізму протидії екологічним ризикам, зокрема. Безумовно, з часом 

актуальність функціонування державної страхової компанії на ринку може зникнути, але в цей період розвитку страхової 

справи в Україні, стимулом та джерелом розвитку цього виду страхування, може виступати тільки створення державної 

страхової компанії. 
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FEATURES OF FORMING THE MARKET OF ENVIRONMENTAL INSURANCE IN UKRAINE 

In theses the own definition the concept of “environmental insurance” is offered. The main problems of forming the market of 

environmental insurance in Ukraine are researched. The necessity of the state environmental insurance company establishment is 

proved. The own research on forming the market of environmental insurance in Ukraine was conducted. 
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МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ 
Оборот цінних паперів є одним з основних механізмів акумулювання, розподілу та перерозподілу вільних фінансових 

ресурсів в умовах ринку. Інвестиційна діяльність дає можливість суб’єктам господарювання не тільки вкладати вільні кошти 

з метою отримання прибутку, розширення ринків збуту, підтримки інноваційних проектів тощо. Діяльності інвестора прямо 

пов’язана з поняттям інвестиційного процесу, який складається з таких частин [1]: 

- формування інвестиційної стратегії; 

- формування інвестиційного портфеля; 

- управління інвестиційним портфелем. 

Основні характеристики інвестиційного портфеля залежать від особливостей та уподобань власника або власників. 

Інвестиційною діяльністю можуть займатися як професійні учасники: банки, страхові компанії, цільові фонди, так і 

підприємці, які самостійно визначають які види облігацій чи акцій включати у свій портфель. 

Старий і перевірений принцип «хто не може дозволити собі ризикувати, повинні задовольнятися відносно низьким 

доходом на вкладені кошти» довгий час був на озброєнні інвесторів минулого століття. Згідно з яким було розроблено 

загальне поняття, що норма прибутку, до якої інвестор повинен прагнути є більш-менш пропорційною ступеню ризику, з 

яким він готовий працювати. 

Сучасні трейдери використовують інший підхід, згідно з яким норма прибутковості повинна залежати від кількості 

інтелектуальних зусиль, які інвестор готовий і має змогу вкласти у своє завдання. Мінімальний дохід йде пасивному 

інвестору, що хоче дистанціюватися від будь-яких небезпек та труднощів. Максимальний дохід отримає ініціативний та 

кмітливий інвестор, який задіює максимум інтелекту та майстерності. 

У 1965 році Бенджамін Грем сказав, що у багатьох випадках реальний ризик, пов'язаний з придбанням акцій, може бути 

меншим і приносити більший прибуток, ніж при купівлі звичайних облігацій на 4,5%. Це твердження виявилося насправді 

правдивішим, ніж очікувалося [2], оскільки в наступні роки у США навіть найкращі довгострокові облігації втратили значну 

частину своєї ринкової вартості через підвищення відсоткових ставок. 

В якості основного правила можна сформулювати твердження, що інвестору варто мати не менше 25% або не більше 75% 

акцій у портфелі і менше 75% або більше 25% облігацій. Стандартний поділ на однакові частини, 50% на 50%, зміщується, 

коли на ринку спостерігається затяжна тенденція до зниження цін це служить сигналом для збільшення частки акцій. Якщо 

інвестор відчуває, що ринок досяг небезпечно високого рівня, тоді навпаки доцільно зменшувати частку акцій нижче 50%. 

Ці прописні істини завжди було легко проголошувати, і завжди важко їх дотримуватися, тому що вони суперечать 

людській природі – вдаватися у крайнощі. Суть цього протиріччя полягає у можливості зменшення частки акцій, коли ринок 

зростає за межі певної точки і збільшення частки після аналогічного спаду. Оскільки середньостатистичний інвестор зазвичай 

діє ірраціонально, відбуваються великі злети і обвали ринку. 

Загалом інвестору не слід вкладати більше, ніж половину активів в акції, якщо він не впевнений в обґрунтованості своєї 

позиції на фондовому ринку і не зможе витримати падіння ринку. Проте реальних причин, щоб знижувати частку нижче 50%, 

якщо інвестор при здоровому глузді і не хвилюється про поточний рівень ринку, також нема. 

До 2000 року вважалося, що для того, щоб визначити скільки відсотків власних активів вкласти в акції потрібно відняти 

свій вік від 100 і число, яке отримали – інвестувати в акції, а решту в облігації або готівку. Таким чином, 22-річний має вкласти 

78% своїх грошей в акції, тоді як 82-річний тільки 18%. Подібна теорія не може вважатися доречною, оскільки ризик не є 

обернено пропорційним до віку інвестора. 82-річному з 3 млн. гривень, великою пенсією, і кількома онуками було б 

нерозумно вкладати більшість грошей в облігації. Оскільки він вже має достатній дохід і нащадків, які зрештою успадкують 

заощадження. З іншого боку, 22-річний, який економить на весілля та оплату іпотеки не повинен вкладати всі свої гроші в 

акції. 

Незалежно від віку інвестора, може виникнути потреба забрати гроші з акцій не через 40 років, а через 40 хвилин, оскільки 

можна втратити роботу, розлучитися, захворіти або гірше, кожен повинен мати частину активів в «безризиковій гавані» – 

готівкою. 

Для того щоб з’ясувати, який рівень ризику є прийнятним для інвестора, варто оцінити основні умови свого життя, що 

може статися, і як це вплине на потребу в готівці: 

- Ви одружені чи ні? Скільки заробляє на життя дружина/чоловік чи партнер? 

- Скільки є або буде дітей? Скільки доведеться платити за навчання? 

- Будуть успадковані гроші, чи доведеться нести фінансову відповідальність за старих, хворих родичів? 

- Які чинники можуть зашкодити кар'єрі? 

- Наскільки успішним може бути ваш бізнес? 

- Чи доповнюватиме прибуток з інвестицій ваш грошовий дохід? 

- Враховуючи зарплату і потреби витрат, скільки грошей можна втратити на інвестиціях? 

Облігації та відсоткові ставки балансують на протилежних кінцях гойдалки: якщо відсоткові ставки ростуть, то ціни на 

облігації падають, хоча короткострокові облігації дешевшають набагато менше, ніж довгострокові. З іншого боку, якщо 

відсоткові ставки падають, ціни облігацій ростуть і довгострокові облігації будуть випереджати короткострокові. Проте, 

можна зменшити різницю, купуючи середньострокові облігації з погашенням від 5 до 10 років, які не злітають, коли їхній бік 

гойдалки піднімається, але і не «врізаються в землю». Для більшості інвесторів середньострокові облігації досить простий 

вибір, оскільки дають змогу не зважати на зміну відсоткових ставок. 
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Привілейовані акції інвестори вважають найгіршими інвестиціями, оскільки вони менш захищені, ніж облігації, мають 

лише другорядні претензії на активи компанії за умов банкрутства, пропонують менший, ніж потенційний прибуток від 

звичайних акцій. Також можливі випадки, коли компанії "відкликають", або викуповують в примусовому порядку свої 

привілейовані акції, коли відсоткові ставки падають або їх кредитний рейтинг покращується. На відміну від відсоткових 

платежів по більшості облігацій, емітент не може утримувати привілейованих дивідендних виплат від своєї корпоративної 

податкової накладної. Якщо компанія є достатньо сильною, щоб залучити інвестиції, чому вона платить великі дивіденди на 

привілейовані акції, замість випуску облігацій та отримання податкових пільг? Швидше за все тому, що компанія не є 

сильною, а ринок для її облігацій перенасичений. 

Жоден розумний інвестор ніколи не буде купувати акції дивлячись тільки на дивідендний дохід. Компанія та її 

підприємства повинні бути стійкими, а ціна акцій має бути обґрунтованою. Але, завдяки затяжному падінню фондового 

ринку, що розпочався на початку тисячоліття, деякі акції провідних компаній зараз суттєво поступаються казначейським 

зобов’язанням. Отже, навіть інвестор з найкращою стратегією повинен розуміти, що додавання акцій до портфеля цінних 

паперів, сформованого тільки з облігацій або переважно з облігацій, може збільшити свою прибутковість і підняти потенційну 

віддачу. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
Дослідження впливу поведінки макроекономічних факторів на конкурентоспроможність країн є актуальною задачею [1]. 

При оцінці конкурентоспроможності були використані такі макроекономічні показники: 

- Валовий внутрішній продукт, тобто вартість всіх товарів та послуг, що виробляється в країні за один рік; 

- ВВП на особу; 

- Середня тривалість життя. Цей показник дає можливість судити про рівень комфортності життя в країні;  

- Обсяг експорту товарів; 

- Споживання на особу; 

- Обсяг державного боргу; 

- Мінімальна місячна зарплатня; 

- Рівень безробіття. 

Статистичні дані були взяті із офіційних статичних джерел Європейського союзу [2;3]. Місією Євростату є надання 

Європейському союзу високоякісної статистичної інформації про послуги та про основні макроекономічні показники. Єдина 

статистична система, якою є комісія Євростат дозволяє на основі спільної методології порівнювати рівень розвитку та 

динаміку країн ЄС. Всі статистичні дані груповані та поділені на п’ять великих груп: бази даних за темами, таблиці за темами, 

показники політики (policy) ЄС, нові показники. недавно оновлені показники. Кожна із даних ділиться на окремі підгрупами 

за показниками, регіонами, аж до конкретних статистичних таблиць за певними періодами (місяцями, кварталами, роками, 

динаміка у відповідності до базового року). Доступ до даних реалізовано при допомозі навігаційного дерева сховища даних 

Євростату. 

Із зростанням обсягів інформації у сховищі даних бізнес-аналітикам стає важко засобами запитів і звітів виявляти 

тенденції та зв'язки між даними. Створення великих за обсягами сховищ даних порушило проблему відбору корисної 

інформації і нагромадженої маси даних і виявлення нових знань (discovery in databases). Для пошуку в сховищі даних такої 

інформації, яку не зможуть виявити ні за допомогою запитів, ні шляхом створення звітів, виникла нова технологія обробки 

даних, яка дістала назву Data Mining [4]. Технологія Data Mining суттєво відрізняється від статистичних досліджень даних. 

Коли статистик аналізує дані, то він спочатку робить гіпотезу про можливий зв'язок між даними, потім виконує запит і 

використовує статистичні методи, щоб ввести або спростувати висунуту гіпотезу [5]. Цей підхід називається режимом 

верифікації (verification mode). 

На противагу до економіко-статистичних методів технологія Data Mining працює в режимі відкриття (discovary mode), 

тобто виявляє приховані, часто невідомі для користувача взірці (patterns — шаблони) зв'язків між даними, а не аналізує 

наперед створену гіпотезу відносно даних. 

Для опрацювання офіційних макроекономічних показників було використано два методи Data Mining, а саме факторний 

та кластерний аналізи. З використанням сучасних програмних засобів ці методи дозволяють з мінімальними затратами праці 

і часу обробляти величезний і різноманітний статистичний матеріал [6;7]. 

Більшість макроекономічних часових рядів є динамічними, тобто коливаються не біля постійної величини, а біля 

величини, змінної з часом. Тому для їх дослідження доцільно використати причинно-наслідковий тест Гренджера [8] з 

врахуванням часових лагів. Адже важливим є не лише встановлення кореляційного зв'язку між показниками, а й виявлення 

такого зв'язку, при якому зміна одного з показників є достатньою підставою, щоб очікувати відповідну зміну другого. 

Зокрема, на базі оновленої інформації було підтверджено, що між показниками ВВП на особу та середньомісячної заробітної 

платні існує двохстороння залежність: з одного боку збільшення заробітної плати є причиною зменшення ВВП на особу, а з 

іншого – зростання ВВП на особу призводить до підвищення середньомісячної заробітної платні [9]. 
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Виявлення кореляційних та причинно-наслідкових залежностей між макроекономічними показниками дозволяє краще 

пояснити довгострокові тенденції та будувати достовірніші прогнози шляхів розвитку національної економіки в умовах 

глобалізації. 
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INTELLIGENT ANALYSIS OF MACROECONOMIC INDICATORS OF COMPETITIVENESS 

In theses the impact of macroeconomic factors on the competitiveness of countries studied. Statistical data are taken from official 

statistical sources of the European Union. Data Mining Methods used to analyze macroeconomic indicators. Namely, factor analysis , 

cluster analysis, causal Granger test.  

Орест Вороновський, Іван Гойнич 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

ПІДПРИЄМСТВА-АВТОДИЛЕРА 
В умовах світової фінансової кризи аналіз зовнішнього середовища набуває дедалі більшого значення, оскільки стан і 

напрям розвитку зовнішнього середовища значною мірою визначають можливості підприємства щодо локалізації кризи та 

виходу з неї. Щоб успішно функціонувати на ринку, підприємство повинно чітко визначити параметри дослідження 

зовнішнього середовища і вибрати чинники, які найістотніше впливають на діяльність фірми. Це чинники її макро- та 

мікросередовища.  

Моніторинг зовнішнього середовища – це постійне відстежування поточної інформації про стан, тенденції та зміни у 

зовнішньому середовищі. В організаціях, що беруть на озброєння стратегічний тип управління, створюється спеціальна 

система відстежування зовнішнього середовища. Працівники цієї системи проводять не тільки регулярні спостереження з 

критичними факторами зовнішнього середовища, але й спеціальні спостереження.  

Підприємство-автодилер ТОВ «Західно-Український Автомобільний Дім» реалізує продукцію Daimler AG на території 

Західної України і систематично відстежує вплив факторів зовнішнього середовища на свою діяльність. Передусім береться 

до уваги податкова і митна політика країни, а також валютно-кредитна політика НБУ.  

Основними тенденціями макросередовища підприємств-автодилерів у 2015 р. стали такі: 

Транспортний податок. З 01.01.2015 року набули чинності поправки до Податкового кодексу України, згідно з якими 

вводиться транспортний податок. Згідно з нововведеннями, власники автомобілів з об'ємом двигуна понад 3 тис. куб. см 

будуть зобов'язані сплачувати річний податок у розмірі 25 тис. грн. Це негативно для автодилерів, оскільки більшість 

автомобілів модельного ряду мають об’єм двигуна більше трьох літрів.  

Зростання курсу валют катастрофічно вплинуло на динаміку авторинку. Для прикладу, ціна Mercedes-Benz C-Class в 

першому кварталі 2014 стартувала від 504 тис.грн, сьогодні ж вона піднялась до 808 тис. грн.   

Так, у першому кварталі 2015 року було реалізовано 175 одиниць продукції Mercedes-Benz, проти 487 в тому ж періоді 

2014 року. Таким чином, відбулося скороченя продажів нових автомобілів  на 79,6%.  

Розмір реальних доходів населення значно знизився  у зв’язку з політичними та економічними подіями. Зростання рівня 

цін спричинило тенденцію до відмови у предметах розкоші і відтермінування дорогих покупок. За статистичними даними 

Асоціації автовиробників України, купівлі легкових авто в першому кварталі 2015 року скоротились на 45% в порівнянні з 

аналогічним періодом 2014 року. 

Не менш важливою є інформація про діяльність фірм-конкурентів. На інтернет-ресурсі Асоціації Українських 

Автовиробників публікуються щомісячні та щорічні звіти  про марки та кількість придбаних авто українцями. Це дає змогу 

виявити нові потенційні можливості для розвитку своєї діяльності і вдосконалення системи приваблення нових покупців. До 

прикладу, у 2014 році автодилером ТОВ «НІКО Захід Преміум», який є прямим конкурентом в сегменті «люкс» дилера ТОВ 

«Західно-Український Автомобільний Дім», було реалізовано 1657 автомобілів, проти 1703. Це означає, що конкурент, який 

є на три роки молодшим ( заснований у 2005 році) досить успішно збуває свою продукцію.  

ТОВ «Західно-Український Автомобільний Дім»  є офіційним дилером Mercedes-Benz на Західній Україні і побудоване з 

такою ж схемою як і в провідних європейських країнах. Як показує дослідження Індексу клієнтського сервісу (CSI), 

проведеного в Німеччині в 2014 році, Mercedes-Benz набрав 93,7%. Це означає, що клієнти Mercedes-Benz найбільшою мірою 

задоволені післяпродажним обслуговуванням. Опитування другий рік поспіль підтверджує лідерські позиції компанії у сфері 

клієнтського сервісу. В Україні ж і, зокрема в західному регіоні, опитування клієнтів дали досить позитивний результат, який, 

порівнюючи з дослідженням Індексом клієнтського сервісу не має суттєвих розбіжностей.  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/
http://www.worldbank.org/
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За рівнем технології  партнер ТОВ «Західно-Український Автомобільний Дім» Mercedes-Benz переважає усіх конкурентів 

на українському і загальносвітовому ринку. Наприкінці 2014 року світ побачило нове творіння інженерів – Mercedes-Benz S-

Class Coupe, яке на сьогодні укомплектоване найдосконалішими і найновішими технологіями в порівнянні з моделями цього 

ж класу інших виробників. 

Завершальним етапом аналізу є встановлення загроз і можливостей, що звичайно виявляються в сімох сферах зовнішнього 

середовища, таких як економіка, політика, ринок, технологія, конкуренція, міжнародні відносини і соціальна поведінка. 

Відповідно до цих сфер групуються фактори, що піддаються аналізу. Суть аналізу середовища полягає в тому, щоб підійти 

до проблеми розробки нових варіантів стратегії з різних сторін. Розробники стратегії повинні оцінити майбутню стратегію з 

погляду макросередовища, ринку та галузі, що визначаються в першу чергу його покупцями, постачальниками та 

конкурентами, які впливають на внутрішні пріоритети самої організації. 

Список використаних джерел: 

1. Офіційний інтернет-сайт Mercedes-Benz  Україна [Електронний ресурс].  – Доступно  з: http://www.mercedes-benz.ua 

2. Офіційний інтернет-сайт ТОВ «Західно-Український Автомобільний Дім» [Електронний ресурс]. – Доступно  з: 

http://www.mercedes-benz.lviv.ua  

3. Офіційний інтернет-сайт Асоціації українських автомобільних виробників «Укравтопром» [Електронний ресурс].  – 

Доступно  з: http://ukrautoprom.com.ua 

Orest Voronovskyy, Ivan Hoinych  

Ivan Franko National University of L’viv 
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DEALER 

The following theses include information about the importance of strategic analysis of external enviroment and it’s information 

support. The example of enterprise wich operates in Western Ukraine. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОФІЦІЙНИХ ІНДИКАТОРІВ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ  
Індекс людського розвитку (ІЛР, HDI) – це офіційний інтегральний показник, який розраховується щорічно для 

міждержавного порівняння і вимірювання рівня життя, рівня освіченості і довголіття як основних характеристик людського 

потенціалу досліджуваної території [1]. Він є стандартним інструментом при загальному порівнянні рівня життя різних країн 

і регіонів. Цей індекс був розроблений в 1990 році і з тих пір публікується в щорічних звітах про розвиток людського 

потенціалу.  

При підрахунку ІЛР враховуються такі три види показників: 

- Очікувана тривалість життя;  

- Рівень грамотності населення країни (середня очікувана кількість років, витрачених на навчання);  

- Валовий національний дохід на душу населення за паритетом купівельної спроможності в доларах США.  

Проте останнім часом при оцінці конкурентоспроможності країни досліджують також низку інших офіційних показників 

[2;3;4], зокрема: 

- Індекс глобалізації; 

- Індекс сприйняття корупції; 

- Індекс економічної свободи; 

- Індекс неуспішності. 

Індекс глобалізації змінюється від 0 (повна ізоляція) до 100 (повна глобалізація). Україна знаходиться на 47 місці із 187 

країн із значенням індексу 67,8. Індекс сприйняття корупції CPI приймає значення від 0 (найвищий рівень корупції) до 10 

(повна відсутність корупції). Для України індекс CPI становить 2,4. Україна знаходиться на 134 місці серед 178 країн, які 

досліджувалися. Індекс економічної свободи IEF змінюється від 0 (повна несвобода) до 100 (повна свобода). Україна із 

значенням IEF=47 знаходиться на 162 місці серед 178 країн, тобто майже в кінці списку. Рейтинг країн за індексом 

неуспішності FSI розташований за спаданням, тобто останньою у списку є найуспішніша країна. Україна за цим індексом 

розташована на 113 місці із 178 країн. 

Ці та інші показники мають різну розмірність, мають різне впорядкування та різний формат представлення. Тому 

важливим є створення єдиного сховища даних, яке матиме уніфіковану структуру і змогу подальшого наповнення новою 

інформацією. На даний час технологія аналізу таких показників є можлива засобами системи EXCEL. В подальшому з метою 

прийняття науково обґрунтованих рішень щодо підвищення національної конкурентоспроможності потрібно виконувати 

дослідження індексів людського розвитку за допомогою інтелектуального аналізу даних [5]. 

Такий аналіз має як дослідити кореляційні та причинно-наслідкові взаємозв’язки показників людського розвитку, так і 

поведінку кожного з цих показників у часі. Найбільш обґрунтованими методами моделювання економічних показників є 

методи сучасного інтелектуального аналізу даних (Data Mining), зокрема його логічні і статистичні методи. Методи Data 

Mining гармонійно поєднують строго формалізовані методи і методи неформального аналізу (тобто якісний і кількісний аналіз 

даних). 

Основними статистичними методами для такого аналізу можуть бути кластерний аналіз, компонентний аналіз та побудова 

регресійних залежностей за допомогою класичної економетрії. У результаті застосування компонентного аналізу усувається 

мультиколінеарність між показниками та здійснюється обґрунтована заміна більшої кількості показників на меншу. За 

виявленими основними компонентами здійснюється кластеризація країн на однорідні групи. Оскільки у кожній із груп 

економічні процеси мають свої особливості, тому вважаємо можливим надалі застосовувати економетричні методи (пошук 

трендів, коливань, виявлення регресійних залежностей між показниками тощо) окремо до кожної такої групи. Технологія 

інтелектуального аналізу індексів згідно [6;7] має бути саме такою: створення сховища даних, виділення основних факторів 

методом компонентного аналізу [8;9], кластеризація об’єктів, побудова регресійних залежностей. Згідно описаної технології 

були досліджені офіційні показники людського розвитку низки європейських країн. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB
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INTELLIGENT ANALYSIS OF OFFICIAL INDICATORS OF HUMAN DEVELOPMENT 

In theses official indicators of human development is investigated. Data warehousing technology offered by means of the use 

EXCEL. The technology of Data Mining should be exactly this: creating a repository of data, highlight the main factors by component 

analysis , creating clustering objects , building regressions. 
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КОМПАНІЇ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ЯК ІНСТИТУЦІЙНІ ІНВЕСТОРИ НА ФІНАНСОВОМУ 

РИНКУ 
Страхові компанії здійснюючи акумуляцію грошових коштів населення, виступають активними інвесторами на 

фінансовому ринку. Страхові резерви протягом певного періоду стають вільними від зобов’язань і можуть ефективно 

використовуватися під час формування інвестиційного портфеля. Компанії зі страхування життя в цьому залучають кошти на 

більш тривалий термін і можуть виступати в ролі інвесторів різних галузей економіки. 

Дане питання активно вивчалося вітчизняними та іноземними науковцями. Серед них В. Базилевич, О. Гаманкова,  В. 

Плиса, Н. Ткаченко, О. Юркевич, В. Фурман, С. Нікуліна. 

Проблема страховиків як інституційних інвесторів є досить актуальною, оскільки наша країна йде шляхом глобальних 

змін та перетворень і кожна галузь потребує додаткового фінансування, в чому можуть допомогти страхові компанії. 

Будучи джерелом довгострокових інвестицій, страховий ринок допомагає державі фінансувати витрати з відшкодування 

збитків фізичним і юридичним особам. [1] На відміну від ринків розвинутих країн, страхові ринки країн, що розвиваються, 

до яких належить і Україна, знаходяться ще в стадії формування. В цих країнах виконуються неповною мірою функції 

страхування, що зумовлено як рівнем платоспроможного попиту на страхові послуги, так і обмеженням прав власності, 

наявністю недобросовісних власників, недостатньо розвиненою системою державного регулювання національних страхових 

ринків таких країн, відсутністю дієвих економічних стимулів розвитку страхової діяльності. [3] 

Таблиця 1 

Характеристика груп активів, якими представлені страхові резерви компаній зі страхування життя 

Група активів Резерви зі страхування життя 

Грошові кошти на поточних рахунках не більше 20 % страхових резервів 

Банківські вклади та депозити, валютні 

вкладення 
разом сума не більше 70% страхових резервів 

Нерухоме майно не більше 30 %, при цьому в один об'єкт нерухомого майна – не більше 10 % 

Цінні папери 

разом не більше 50% страхових резервів, 

 у тому числі: 

акції українських емітентів – не більше 30% страхових резервів, при цьому 

акції одного емітента разом не більше 10%; 

облігації підприємств українських емітентів – не більше 40% страхових 

резервів, при цьому облігації підприємств одного емітента разом не більше 

10 %, якщо він здійснює свою діяльність не менше ніж 5%; 

акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав – разом 

не більше 20 % страхових резервів 

Іпотечні сертифікати, іпотечні облігації разом не більше 10 % страхових резервів 

Державні облігації України не більше 80 % страхових резервів  

Права вимоги до перестраховиків 
разом не більше 50 % страхових резервів (крім частки перестраховиків у 

резерві заявлених, але не виплачених збитків) 

Інвестиції в економіку України за 

напрямами, визначеними Кабінетом 

Міністрів України 

разом не більше 20 % страхових резервів; при цьому в окремий об'єкт 

інвестування – не більше 5 % страхових резервів 

Інвестування в розвиток ринку іпотечного 

кредитування шляхом придбання цінних 

паперів, емітованих Державною іпотечною 

установою 

разом не більше 30 % страхових резервів;  

при цьому інвестування в розвиток ринку іпотечного кредитування шляхом 

придбання цінних паперів, емітованих Державною іпотечною установою, за 

якими не надана державна гарантія, – не більше 20 % страхових резервів 

http://www.nationmaster.com/
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Банківські метали разом не більше 15 % страхових резервів 

Облігації місцевих позик не більше 10 % страхових резервів 

Джерело: [2] 

Нині страхова діяльність нерозривно пов’язана з інвестиційною. Основна діяльність страховика, яка пов’язана зі 

страхуванням економічних інтересів суб’єктів господарювання від різноманітних ризиків, часто є збитковою. Відтак, доходи 

від інвестиційної діяльності допомагають компенсувати ці збитки і забезпечити ефективне функціонування страхової 

компанії. 

Проте, для успішного функціонування як інституційного інвестора та збереження платоспроможності, кожен страховик 

зобов’язаний вести ефективну та обережну інвестиційну політику, що проявляється у формуванні оптимального та 

низькоризикового інвестиційного портфеля та прийнятті виважених інвестиційних рішень. 

Законодавством України майже не прописані умови функціонування страхових компаній на інвестиційному ринку, проте 

встановлюються вимоги щодо формування активів, якими повинні бути представлені страхові резерви (табл.1): 

 

Незначна роль вітчизняних страхових компаній як інвесторів на фінансовому ринку викликана такими причинами: 

складна політична та економічна ситуація в країні; жорсткі умови з боку держави в частині розміщення страхових резервів; 

наявність високих інвестиційних та інфляційних ризиків; слабо розвинений фондовий ринок та брак надійних фінансових 

інструментів.  
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LIFE INSURANCE COMPANIES AS INSTITUTIONAL INVESTORS ON FINANCIAL MARKET 

In theses the role of companies opens up from life-insurance as investments. Described necessity of effective investment politycs.  

Certainly and assets that insurers backlogs must be presented ere described. Reasons of weak development of insurers are brought 

around to an investment market. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В УПРАВЛІННІ МІЖНАРОДНИМИ ОСВІТНІМИ ПРОЕКТАМИ 
В умовах глобалізації освіта стає високопродуктивною формою капітальних вкладень, а також важливою соціальною 

гарантією. Ключова роль відводиться кваліфікованим працівникам, які мають високий творчий потенціал. Професійні знання 

в багатьох галузях економіки мають тенденцію швидко старіти, все це вимагає постійного підвищення кваліфікації та 

перепідготовки кадрів. Ринок праці постійно потребує кваліфікованих кадрів, які повинні володіти сучасними знаннями та 

могли б досягати високої професійної кваліфікації. Тому, ефективне функціонування ринку освіти залежить від 

функціонування ринку праці і загалом від ринкової системи. Отже, питання міжнародних освітніх проектів на сьогодні є 

актуальним в умовах сучасного розвитку економіки. 

Проблема міжнародних освітніх проектів знаходиться в центрі уваги провідних сучасних вчених, які займаються 

дослідженнями у сфері управління проектами, а саме таких як : Амеліна І.В., Афанасьєв М.В., Батенко Л.П., Деменська Я.М., 

Кобилянський Л.С., Ноздріна Л.В., Петрова І.В., Фесенко Т.Г. 

На сьогодні можна виділити такі проблеми реалізації науково-освітніх міжнародних проектів, які характерні для більшості 

країн: 

– політична нестабільність – через невизначеність політичної ситуації у країні призводить до виникнення високого рівня 

ризику з точки зору інвестування коштів у реалізацію різного роду діяльності в межах даної держави; 

– соціальні негаразди – із проблемами політичного характеру тісно пов’язані проблеми соціального характеру, наприклад, 

зниження рівня життя населення, спричинене зниженням купівельної спроможності, супроводжується зменшенням обсягу 

попиту на результати реалізації проекту на практиці; 

– неповнота і неточність інформації – недоліки інформаційного масиву у будь-якій сфері проектної діяльності 

спричинюють виникнення певних зсувів та похибок у ході безпосереднього втілення проектного задуму на практиці; 

– форс-мажорні обставини – не можуть бути однозначно спрогнозованими, а значить, неможливо наперед передбачити 

всі ймовірні сценарії розвитку подій і розробити заходи з усунення чи пом’якшення проявів тих, що мають негативний вплив 

на проектну діяльність, її результати й учасників; 

– помилки в документації – можуть носити характер правопорушення, що тягне за собою ймовірність притягнення до 

адміністративної відповідальності; 

– екологічні проблеми – сучасна складна екологічна ситуація зумовлює необхідність проведення екологічного аналізу 

протягом практично всіх фаз життєвого циклу науково-освітніх міжнародних проектів; 

– некваліфікованість проектної команди – важливість даної проблеми полягає у тому, що її виникнення зазвичай тягне за 

собою появу більшості із описаних у даній статті проблем реалізації науково-освітніх міжнародних проектів; 

– банкрутство партнерів – нестабільність зовнішнього середовища та деякі інші об’єктивні чинники можуть спричинити 

банкрутство навіть тих партнерів, які були визначені проектною командою як надійні та стабільні, викликавши таким чином 

появу ряду труднощів у ході практичної реалізації проектної діяльності; 
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– логістичні проблеми – неправильне планування або помилки при здійсненні транспортного переміщення ресурсів, 

необхідних для впровадження науково-освітнього міжнародного проекту, можуть призвести до зриву чи затримання 

постачання, а відповідно, і до затягування та подорожчання проектної діяльності загалом [2]. 

Загалом абсолютно вся діяльність у рамках науково-освітнього міжнародного проекту, усі зусилля всіх учасників мають 

орієнтуватись на досягнення спільних чітко окреслених цілей. Кожний учасник проекту має свої обов’язки і повинен їх 

виконувати, якщо хоча б один не виконає їх, то це призведе до не ефективної реалізації науково-освітнього міжнародного 

проекту в цілому.   

Також важливу роль повинен відігравати державний контроль, щоб не допустити перетворення проектної діяльності на 

спосіб «викрадання мізків» (переманювання талановитих українських учених за кордон) або експлуатацію національного 

інтелектуального капіталу без забезпечення його розвитку. Головною метою національної системи управління науково-

освітніми міжнародними проектами є активізація інноваційної діяльності в Україні. До основних функцій цієї системи, на 

нашу думку, варто віднести: 

- організаційну – підтримку українських учасників науково-освітніх міжнародних проектів (наприклад, шляхом надання 

їм безоплатних консультаційних послуг), стимулювання замученості вітчизняних суб’єктів до проектної діяльності, 

забезпечення захисту національних інтересів у ході реалізації проектів; 

- контрольну – мається на увазі державний контроль за тематикою науково-освітніх міжнародних проектів (їх 

спрямованістю на досягнення стратегічних цілей інноваційного розвитку національної економіки) та досягнутими 

результатами (сприяння їх комерціалізації; дифузії та подальшому розвитку); 

- інформаційну – поширення вичерпних і достовірних даних про проект і, головне, його результати та їх ефективність [3]. 

На нашу думку найважливішу роль відіграє інформаційна. Останнє пояснюється динамічністю сучасного знаннєвого 

суспільства, у тому числі сфери освіти і науки, особливо – у міжнародних масштабах, оскільки подальший інтенсивний 

розвиток науково-освітнього співробітництва потребує вільного доступу його учасників до інформації про ефективно 

реалізовані проекти. 

Для функціонування національної системи управління науково-освітніми міжнародними проектами потрібно 

об’єднювати зусилля всіх учасників (зокрема, членів проектних команд), тоді як особлива роль уряду має полягати у 

відстоюванні національних інтересів та стратегічно важливих цілей інноваційного розвитку національної економіки на всіх 

етапах життєвого циклу проекту (рис. 1). 

Система управління науково-освітніми міжнародними проектами на національному рівні має також ґрунтуватись на 

визначенні інституційних пріоритетів розвитку національної економіки, що передбачає чітке визначення структур, 

відповідальних за реалізацію принципів державної інноваційної політики та функціональних обов’язків її працівників, а 

також узгодження цілей та інтересів суб’єктів (державні та громадські інститути) та об’єктів (інноваційно активні економічні 

суб’єкти, члени проектних команд) управління. Важливим для активізації інноваційного розвитку 

України є вдосконалення інноваційної інфраструктури, тобто оновлення й поліпшення функціонування системи установ 

та організацій, діяльність яких спрямовано на забезпечення успішності реалізації проектної інноваційної діяльності (надання 

консультаційних, фінансових та різноманітних супутніх послуг вітчизняним суб’єктам науково-освітніх міжнародних 

проектів). Інституційне забезпечення інноваційного розвитку національної економіки вимагає підвищення інноваційної 

культури українців, що, згідно з чинним законодавством України (зокрема, законом України «про пріоритетні напрями 

інноваційної діяльності в Україні»), реалізується шляхом публікації науково-освітніх видань, поширення даних про 

інноваційну діяльність у засобах масової інформації, впровадження новітніх комп’ютерних технологій в освітню та 

дослідницьку сфери діяльності, впровадження дистанційної освіти [4]. 

 
Рис 1. Розподіл відповідальності в управлінні науково-освітніми міжнародними проектами в системі державної 

інноваційної політики  

Джередло: [3]. 
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В першу чергу люди, які беруть участь проектах повинні бути висококваліфіковані досвідчені фахівцями з відповідною 

освітою та практичними навичками діяльності, а також відповідальні. За допомогою цього можна досягнути бажаного 

результату задоволення потреб учасників проекту і досягнення поставлених цілей щодо участі у проекті.  
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CURRENT PROBLEMS IN THE MANAGEMENT OF INTERNATIONAL EDUCATIONAL PROJECTS 

In the context of globalization, education is becoming a high-performance form of capital investments, as well as important social 

guarantee. A key role for skilled workers who have high creative potential. Professional knowledge in many sectors of the economy 

tend to quickly grow old, all of this requires constant training and retraining. The labour market requires skilled personnel, which must 

possess advanced knowledge and could achieve high professional qualifications. Therefore, the effective functioning of the education 

market depends on the functioning of the labor market and overall market system. Thus, issues of international educational projects for 

today is relevant in the context of modern development Economics. 

Надія Галабуда 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БЕНЧМАРКІНГУ ДЛЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕСУ В 

УКРАЇНІ 
Постановка проблеми. У зв’язку з тим, що велика частка підприємств в Україні функціонують неефективно та недостатньо 

використовують у своїй практиці світовий досвід, на нашу думку, необхідно застосовувати бенчмаркінг для оцінки 

ефективності бізнесу в Україні та вдосконалення діяльності вітчизняних підприємств. 

Мета дослідження: з’ясувати об’єкт та мету проведення бенчмаркінгу, виявити переваги і недоліки використання 

бенчмаркінгу та визначити можливості застосування бенчмаркінгу в Україні.  

Актуальність теми. На даному етапі вітчизняна економіка перебуває у кризовому стані: економіка, політика, 

територіальна цілісність нашої країни перебувають під загрозою. Саме тому актуальним є вивчення досвіду розвинутих країн, 

де підприємницька діяльність є ефективнішою. Також важливим є аналіз досвіду країн, які вже пройшли такі ж переломні 

моменти у своїй історії. Застосування бенчмаркінгу необхідно здійснювати як для покращення економічної ситуації в країні 

в цілому, так і для підвищення конкурентоспроможності окремих підприємств. 

Наукова новизна даної роботи полягає у визначенні місця бенчмаркінгу в розвитку ефективної економіки країни та 

формуванні ефективної діяльності вітчизняних підприємств, аналізі зарубіжного досвіду підтримки проведення бенчмаркінгу 

органами державної влади, обґрунтуванні необхідності проведення як платного так і безкоштовного бенчмаркінгу. 

Слово «бенчмаркінг» походить від двох англійських слів «bench» (рівень, висота) і «mark» (відмітка). Це словосполучення 

можна трактувати по-різному: «опорна відмітка», «відмітка висоти», «еталонне порівняння». 

Відповідно до класичного визначення, бенчмаркінг (benchmarking) — це спосіб оцінки стратегій і цілей роботи організації 

в порівнянні з першокласними підприємницькими організаціями для визначення свого місця на конкретному ринку [3].  

Бенчмаркінг вперше був розроблений у 1972 р. для оцінки ефективності бізнесу Інститутом стратегічного планування в 

Кембріджі. Цілеспрямоване використання бенчмаркінгу розпочала всесвітньовідома компанія «Rank Xerox» у момент важкої 

кризи у 1979 р. з метою аналізу витрат і якості власних продуктів у порівнянні з японськими [1].  

Об’єктом бенчмаркінгу є різноманітні методи, процеси, виробництво, якісні характеристики продукції, основні показники 

фінансового-господарської діяльності. 

Основна мета здійснення бенчмаркінгу – пошук такого підприємства, яке функціонує більш успішно, ніж ваше. 

Здійснивши порівняння власного підприємства з «еталонним», вам необхідно з’ясувати, чому і завдяки чому першокласна 

організація досягнула кращих результатів. Також метою бенчмаркінгу є виявлення можливостей щодо вдосконалення 

діяльності своєї компанії, підвищення ефективності діяльності та конкурентоспроможності підприємства. Все це дозволить 

компанії завоювати кращі конкурентні позиції на ринку. 

Застосування бенчмаркінгу, по суті, полягає в чотирьох послідовних діях: 

- розуміння деталей власних бізнес-процесів; 

- аналіз бізнес-процесів інших компаній; 

- порівняння результатів власних процесів з результатами аналізованих компаній; 

- впровадження необхідних змін для скорочення відриву [2]. 

В Україні бенчмаркінг ще не набув такої популярності, як у світі. Проте, на нашу думку, застосування бенчмаркінгу в 

Україні є життєво необхідним, адже безліч українських підприємств занепадають, у зв’язку з тим, що не можуть адаптуватися 

до норм та правил діяльності провідних світових компаній, тому не можуть вийти на один рівень з ними. Ще одна причина 

неефективної діяльності українських підприємств – стан економіки та політична ситуація в країні.  

Саме тому Україні слід переймати досвід країн Західної Європи, США та Японії, у яких програми бенчмаркінгу 

розвиваються за державної підтримки. Багато науковців вважають, що завдяки такому обміну досвідом виграють не окремі 

підприємства, а економіка країни в цілому. Враховуючи ситуацію у нашій державі на даному етапі, можна стверджувати, що 

застосування бенчмаркінгу не лише в економіці, а й у сфері політики дало б позитивні результати. 

У європейській практиці бенчмаркінг проводиться, як правило, за індивідуальною домовленістю підприємств на 

взаємовигідній основі. У такому випадку еталонне зіставлення є безкоштовним. Проте бенчмаркінг може бути й платним, 
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якщо його здійснюють під егідою певної організації, яка стає посередником. Доволі часто таким посередником стає 

Європейський фонд управління якістю (European Foundation for Quality Management, EFQM). Цей фонд організовує зустрічі, 

семінари та майданчики для спілкування учасників бенчмаркінгу. Платним бенчмаркінг може бути і тоді, коли еталонна 

компанія вирішує здійснювати продаж свого іміджу, що приносить велику користь підприємствам, які вирішили перейняти 

досвід еталонних компаній. 

Отже, можна сказати, що використання бенчмаркінгу в Україні – це крок до успіху, який допоможе нашій країні вийти з 

кризи, а також є засобом, за допомогою якого можна повернути до життя безліч підприємств, які не можуть ефективно 

функціонувати в сучасних умовах. Органи державної влади як на місцевому, так і на загальнодержавному рівні, а також 

органи місцевого самоврядування повинні сприяти застосуванню бенчмаркінгу вітчизняними підприємствами, адже 

державна підтримка у будь-якій сфері діяльності зазвичай дає позитивні результати.  
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FEATURES OF THE BENCHMARKING APPLICATION FOR THE BUSINESS EFFICIENCY ASSESSMENT IN UKRAINE 

Entrepreneurs in our country function uneffectivly, that is why it is necessary to use benchmarking for their development. A lot of 

companies, which have used benchmarking attained positive results. The best example of this is the use of the benchmarking by the 

company «Rank Xerox». 

Олена Гац  
Львівський національний університет імені Івана Франка 

УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПРОТИДІЇ 
Українська податкова система формується у складний для країни період, що супроводжується кризовими явищами 

практично в усіх сферах суспільного життя. За таких умов дедалі більшого значення в українському економічному просторі 

набуває проблема ухилення від сплати податків. Останнім часом це явище стало нормою поведінки багатьох суб’єктів 

господарської діяльності. Адже, в підсумку, вони отримують кошти для ведення бізнесу і неформального вирішення 

нагальних виробничих та соціальних проблем у специфічних для України умовах нерозвинутості демократичних інститутів і 

розквіту корупції. Водночас це приводить до розвитку ряду негативних тенденцій в економіці та соціальній сфері: порушення 

правил чесної конкуренції, росту корупції, недостатнього фінансування суспільного сектору господарства, відтоку капіталів 

за кордон тощо [1, с.165]. 

Дослідженню вищевказаного питання присвятили свої праці такі науковці як Главацька Н. І., аналізуючи поняття 

«ухилення від оподаткування»; Дедекаєв В., Крамаренко О. А., вивчаючи способи ухилення від сплати податків. Проте, 

враховуючи постійні зміни у законодавстві та нестабільну економічну ситуацію в країні, проблема уникнення оподаткування 

залишається актуально.  

Метою тез доповіді є  розгляд поняття, причин та основних методів ухилення від сплати податків в Україні та 

обґрунтування шляхів протидії цьому явищу. 

В Українській економічній енциклопедії ухилення від сплати податків трактується як сукупність легальних і незаконних 

способів приховування доходів від оподаткування. Багато українських фінансистів ці два методи ухилення від сплати 

податків розмежовують, називаючи легалізоване зменшення оподаткування уникненням від сплати податків, а нелегальне – 

ухиленням від сплати податків [2, с.80]. 

До основних причин ухилення від сплати податків в Україні можна віднести надмірне податкове навантаження; 

нестабільність податкового законодавства; нераціональну структуру оподаткування; низький рівень суспільної свідомості 

щодо необхідності сплати податків; високий рівень корупції в державі.  

Найбільш характерні способи ухилення від сплати податкових зобов'язань в Україні наведені у листі ДПА України від 

14.06.2007 р. №891/7/16-1417, серед яких для податку на прибуток властиві наступні: 

використання документів «фіктивних» фірм з метою незаконного формування витрат при придбанні робіт, послуг 

(фіктивний субпідряд): суть схеми полягає у формуванні витрат у платника податків шляхом віднесення до їхнього складу 

робіт або послуг, які фактично виконані власними силами або іншим підприємством з меншими матеріальними витратами. 

При цьому, у бухгалтерському та податковому обліку використовуються документи «фіктивних» фірм, що ускладнює 

встановлення реального виконавця робіт або послуг. 

мінімізація доходів підприємства через штучне завищення витрат за допомогою використання підприємств з ознаками 

«фіктивності»: суть цієї схеми полягає у залученні до проведення фінансово-господарської діяльності з метою завищення 

витрат «фіктивних» підприємств. Платник податків, використовуючи як постачальників і споживачів товарно-матеріальних 

цінностей «фіктивні» підприємства, здійснює коригування їхньої вартості таким чином, щоб ціна придбання перевищувала 

ціну реалізації [3]. 

В обох схемах беруть участь так звані «підприємства-транзитери» та «податкові ями». Податковими ямами є 

підприємства, що здійснюють безтоварні угоди, і як наслідок, – оформляють документи на поставку неіснуючого товару або 

надання послуг. Підприємства цього типу зазвичай не подають податкової звітності для того, щоб уникнути можливості 

проведення податкових звірень. Такі підприємства існують протягом короткого періоду. З податковими ямами податківцям 

http://botanchik.at.ua/publ/uchebniki_pidruchniki/strategichne_upravlinnja/dovgan_l_e_karakaj_ju_v_artemenko_l_p_strategichne_upravlinnja_navch_posib_2_ge_vid_k_centr_uchbovoji_literaturi_2011_440_s/140-1-0-342
http://botanchik.at.ua/publ/uchebniki_pidruchniki/strategichne_upravlinnja/dovgan_l_e_karakaj_ju_v_artemenko_l_p_strategichne_upravlinnja_navch_posib_2_ge_vid_k_centr_uchbovoji_literaturi_2011_440_s/140-1-0-342
http://botanchik.at.ua/publ/uchebniki_pidruchniki/strategichne_upravlinnja/dovgan_l_e_karakaj_ju_v_artemenko_l_p_strategichne_upravlinnja_navchalnij_posibnik_k_centr_uchbovoji_li_tera_turi_2009_440_s/140-1-0-341
http://botanchik.at.ua/publ/uchebniki_pidruchniki/strategichne_upravlinnja/dovgan_l_e_karakaj_ju_v_artemenko_l_p_strategichne_upravlinnja_navchalnij_posibnik_k_centr_uchbovoji_li_tera_turi_2009_440_s/140-1-0-341
http://pidruchniki.com/19991130/politologiya/natsionalna_bezpeka_ukrayini
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E$
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боротися дуже складно, оскільки відстежити їх можна лише за ланцюгом від вигодонабувачів і транзитерів, а до того часу ці 

підприємства вже припиняють свою діяльність.  

Основним завданням транзитерів є «відбілювання» операцій для вигодонабувачів. Підприємства транзитери зазвичай не 

мають найманих працівників, займаються багатьма видами діяльності та не отримують реального прибутку, всі доходи 

покривають затрати. На відміну від податкових ям, транзитери декларують свої податкові зобов’язання. 

Відстежити перших двох учасників податківцям здебільшого складно. Навіть якщо вдається відстежити ці підприємства 

та їхніх посадових осіб – усе, що можна їм інкримінувати – це статтю 205 Кримінального кодексу України «Фіктивне 

підприємництво», що має максимальну санкцію – штраф.  

Вигодонабувачі – це реальний сектор економіки, діючі підприємства, що користуються послугами мінімізаторів для 

заниження власних податкових зобов’язань.  

Розслідування таких справ йде за ланцюгом контрагентів – від вигодонабувачів до податкових ям [1, с.166-167].  

Поширеною в Україні практикою стало ухилення від сплати податків із використанням послуг офшорних компаній. 

Офшорні юрисдикції пропонують іноземним фірмам пільгові податкові умови, наприклад у формі низької податкової ставки 

на чистий прибуток. На Багамах, у Делаварі (США), Ірландії, Гібралтарі – цей податок взагалі скасовано [4]. Офшорні зони 

використовуються підприємцями в цілях податкового планування, тобто для легального зменшення податкових платежів, а 

також для захисту капіталу від експропріації в політично нестабільних країнах [5, с. 458]. 

З метою боротьби з офшорами, Уряд пропонує денонсування Конвенції з Кіпром «Про уникнення подвійного 

оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи». Проте, Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 23 лютого 2011 р. визначено офіційний перелік офшорних зон, в якому Кіпру немає, а натомість, є 

країни типу Беліз, острів Мен, Монако, Віргінські острови, Науру, Кайманові острови, Сейшельські острови та ряд інших 

класичних офшорів [6]. Кіпр, на відміну від вище названих офшорів, є країною-членом Європейського Союзу, на яку 

поширюються Директиви ЄС з питань протидії відмиванню грошей. Кіпр з часу вступу в ЄС скасував нульові податкові 

ставки для іноземців та припинив торгувати секретністю. Власника Кіпрських компаній без проблем можна розкрити, 

придбавши виписку з офіційного Кіпрського реєстру. Навіть якщо і вважати Кіпр офшором, денонсування угоди з ним не 

вирішить проблему відтоку корупційного та іншого нелегального капіталу з України. 

Таким чином, щоб зменшити масштаби ухилення від податків та уникнення їхньої сплати, необхідно ретельно 

упорядкувати податкове законодавство на потреби забезпечення його прозорості і відвернення податкової дискримінації, 

підвищити ймовірність виявлення фактів ухилення від оподаткування, і насамперед шляхом аналізу діяльності посередників, 

чиї операції сьогодні знижують у багато разів граничні витрати ухилення для платників податку. На нашу думку, на практиці 

потрібно не збільшувати кількість перевірок і розміри штрафів, а вдосконалювати демократичні інститути, активізувати 

боротьбу з корупцією. Ще одним із шляхів мінімізації випадків ухилень від оподаткування являється виховання у платників 

патріотичних почуттів щодо обов'язку утримувати державу завдяки сплати ними податків в обмін на суспільні блага, що, в 

свою чергу, неможливо досягти без довіри населення до керівництва державних структур. 
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The problem of tax evasion, which is widespread today, has been considered in these theses. Attention was paid to reasons of it. 

Main ways of tax evasion have been described. Actions of reducing tax evasion measures have been suggested. 
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ПОРЯДОК ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, НАРАХОВАНИХ ЯК ВИГРАШ ЧИ ПРИЗ 

(ОКРІМ ВИГРАШІВ ТА ПРИЗІВ У ЛОТЕРЕЮ) НА КОРИСТЬ РЕЗИДЕНТІВ АБО НЕРЕЗИДЕНТІВ 
Податок на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) – прямий загальнодержавний податок, що стягується з доходів фізичних 

осіб - резидентів, які отримують доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи і фізичних осіб - 

нерезидентів, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні. Так, з 1 січня 2011 року порядок регулювання ПДФО 

визначено IV розділом Податкового кодексу України (далі – ПКУ) [1]. Детально розглянемо, як оподатковується податком на 

доходи фізичних осіб дохід у вигляді виграшу (призу), отриманий платником податку як виграш чи приз (окрім виграшів та 

призів у лотерею) на користь резидентів або нерезидентів. 

У 2014р. посилився податковий тиск на фізичних осіб, реальні доходи яких і так знизилися внаслідок кризи [3, с.320]. Так, 

починаючи із серпня 2014р. зазнало змін оподаткування податком на доходи фізичних осіб пасивних доходів. Встановлено 

єдину ставку оподаткування доходів у вигляді процентів, дивідендів, призів і виграшів у розмірі 15%. Але, відбулися ще 

зміни, так Верховною Радою України 28 грудня 2014 року за №71 прийнято Закон України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», який набрав чинності з 01 

січня 2015 року [2]. Цим Законом внесено зміни, зокрема, щодо порядку оподаткування податком на доходи фізичних осіб 
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http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1008.8390.0
http://soskin.info/ea/2005/9-10/20050910.html
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/143-2011-%D1%80
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пасивних доходів, виграшів (призів), пенсій, додаткового блага, а також підвищено рівень прогресивної шкали 

оподаткування. Зміни застосовуються до доходів фізичних осіб, нарахованих (виплачених, наданих) після 01 січня 2015 року. 

Зазначимо, що податок з доходів у вигляді процентів, нарахованих на поточні вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб, 

відкриті у банках чи кредитних спілках, зараховуватиметься до Державного бюджету України [1]. 

Податковим агентом платника податку на доходи фізичних осіб під час нарахування (виплати, надання) на його користь 

доходу у вигляді виграшів (призів) у лотерею чи в інші розіграші, у букмекерському парі, у парі тоталізатора, призів та 

виграшів у грошовій формі, одержаних за перемогу та/або участь в аматорських спортивних змаганнях, у тому числі у 

більярдному спорті, є особа, яка здійснює таке нарахування (виплату) [1]. Загальна схема оподаткування в цілому не 

змінилася, але змінилася ставка податку. 

Якщо до 01.01.2015р. виграш у лотерею не підлягав оподаткуванню у випадку, якщо його розмір не перевищував розміру 

50 мінімальних заробітних плат (1218 грн.*50=60900 грн.), встановленої законом на 1 січня звітного податкового року і 

підлягав оподаткуванню за ставкою 17%, коли його розмір перевищить цю межу, то наразі ставка податку, незалежно від 

розміру виграшу, становить 15% бази оподаткування. Такі зміни збільшать надходження до Державного бюджету, з одного 

боку, але знівелюють саму суть і мету прийняття участі у лотереї [4, с. 25]. 

Оскільки, наприклад, якщо особа виявить бажання зіграти у лотерею, та сплатить 2 грн. і виграш складе такий самий 

розмір, то, врахувавши податок, який належить сплатити з нього і ще 1,5% військового збору (він також застосовується до 

доходів у вигляді призів (виграшів) у лотереї), гравець отримає 1 грн. 63 коп. Тобто, гравець стає незацікавленим у подальшій 

участі. 

Слід зазначити, що дещо змінився порядок сплати ПДФО податковим агентом – оператором під час нарахування (виплати, 

надання) на його користь доходу у вигляді виграшів (призів) у лотерею. Наразі податковий агент сплачує його у строки, 

визначені законодавством для місячного податкового періоду шляхом перерахування до бюджету загальної суми податку. До 

того ж у податковому розрахунку не зазначається інформація про суми окремого виграшу, суми нарахованого на нього 

податку, а також відомості про фізичну особу – платника податку, яка одержала дохід у вигляді виграшу (призу). В Україні 

наразі діяльність букмекерських контор і тоталізаторів є забороненою, але законодавець вже зробив крок на випередження і 

вніс відповідні зміни до ПКУ щодо оподаткування ПДФО саме виграшів (призів) у букмекерському парі, у парі тоталізатора, 

не очікуючи прийняття відповідних законів, які б цю діяльність дозволяли та регулювали [4, с.25]. 

Ставка ПДФО на виграші (призи) у букмекерському парі, у парі тоталізатора  становить подвійний розмір ставки, 

визначеної абзацом першим п. 167.1 ПКУ, бази оподаткування щодо доходів, нарахованих як виграш чи приз (крім виграшів, 

призів у лотерею), на користь резидентів або нерезидентів [1]. Тобто ставка податку у подвійному розмірі 30% застосовується 

до доходів, що нараховуються податковим агентом у вигляді  виграшів чи призів (крім виграшів, призів у лотерею). 

У ПКУ зазначено, що як виняток грошові виграші у спортивних змаганнях (крім винагород спортсменам – чемпіонам 

України, призерам спортивних змагань міжнародного рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам, оподатковуються за 

ставкою у розмірі 15%. Cуми винагород спортсменам – чемпіонам України, призерам спортивних змагань міжнародного 

рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам, відповідно до вимог підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 не 

оподатковуються. 

Логічно виникає інше питання, що в цьому випадку буде базою оподаткування? Під час виплати гравцям виграшу в 

лотерею базою оподаткування є вся сума виграшу, і відповідно до п.п. 170.6.4. ПКУ під час нарахування (виплати) доходів у 

вигляді виграшів у лотерею не враховують витрати платника податку у зв’язку з отриманням такого доходу. Визначення 

поняття виграшу в букмекерських парі і тоталізаторах з метою оподаткування кодексом не передбачено. З норми пп. 170.6.4. 

ПКУ не зрозуміло, чи належать букмекерські парі та тоталізатори до доходів, отриманих «в інших розіграшах», і чи будуть 

включатися витати гравця, внесені як участь у букмекерському парі чи тоталізаторі під час визначення бази оподаткування. 

Слідуючи з викладеного вище, необхідно конкретизувати норми податкового кодексу з метою чіткого визначення бази 

оподаткування та поняття виграшів у букмекерському парі та тоталізаторі.   

Також залишається незрозумілим, чому законодавець вніс до ПКУ оподаткування виграшів у букмекерських парі і 

тоталізаторах, а залишив поза податковим законодавством і регулюванням казино. Питання оподаткування виграшів, 

отриманих у казино, більш проблематичніше, ніж букмекерських парі і тоталізаторах, оскільки в залежності від того, як 

законодавець підійде до питання визначення виграшу, а отже і бази оподаткування, буде залежить розмір податків, які 

отримає держава [4, с.26].  

Отже, у випадку легалізації казино, потребуватимуть зміни до податкового законодавства, які визначатимуть базу 

оподаткування, порядок її розрахунку та ставку податків для виграшів, отриманих у казино. Також і щодо аматорських 

спортивних змагань та сама колізія норм, як і в букмекерському парі, у парі тоталізатора.   

Перевагами впровадження оподаткування доходів фізичних осіб, нарахованих як виграш чи приз (окрім виграшів та 

призів у лотерею) на користь резидентів або нерезидентів вважаємо позитивним і необхідним. Оскільки, це грошові виграші, 

а не оплата праці, робіт чи послуг, які фізична особа отримує внаслідок участі у грі. І в сьогоднішніх умовах значного дефіциту 

бюджетних коштів може послужити додатковим джерелом наповнення його доходної частини. Проте є і недоліки у 

впровадженні таких податкових змін, а саме неточності та колізії в законодавстві, що розглядалися вище. Це те, що в Україні 

наразі діяльність букмекерських контор і тоталізаторів є забороненою, але законодавець вже зробив крок на випередження і 

вніс відповідні зміни до ПКУ щодо оподаткування ПДФО саме виграшів (призів) у букмекерському парі, у парі тоталізатора. 

Також, необхідно конкретизувати норми податкового кодексу з метою чіткого визначення бази оподаткування та поняття 

виграшів у букмекерському парі та тоталізаторі. 

Заслуговує на увагу й досвід оподаткування доходів громадян Німеччини, де прибутковий податок встановлюється на всі 

види доходів, які отримує громадянин держави. При цьому усі платники при визначенні податку із заробітної плати 

поділяються на класи. Ставка податку в цій країні встановлена в розмірі від 19% до 53%. Система оподаткування доходів 

населення Швеції характеризується різними умовами, які виставляються для резидентів і нерезидентів. Зокрема, резиденти 

сплачують податок за єдиною ставкою 25%, яка не залежить від суми доходу платника. Відповідно до системи оподаткування 

доходів громадян США, оподаткування може здійснюватися як кожного громадянина окремо, так і сім’ї загалом. При цьому 

платники податку поділяються на чотири категорії, які оподатковуються за різними ставками залежно від доходу. Ставка 

оподаткування коливається від 15 до 39,6 % [6, с.234]. Ґрунтуючись на досвіді оподаткування доходів фізичних осіб у 

розвинених країнах можемо запропонувати розробити прогресивну шкалу оподаткування виграшів та призів, яка б залежала 

від розміру отриманого виграшу. 
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Отже, у 2015 р. в оподаткуванні фізичних осіб відбулися зміни, внаслідок яких зросли обсяги податкових їх податкових 

зобов’язань. Основний недолік податкових змін у оподаткуванні доходів фізичних осіб це то, що не було впроваджено заходів, 

спрямованих на підтримку громадян, які внаслідок кризи опинилися в скрутному фінансовому становищі. Розглянуто 

детально механізм оподаткування доходів фізичних осіб, нарахованих як виграш чи приз (окрім виграшів та призів у лотерею) 

на користь резидентів або нерезидентів, визначено основні недоліки у законодавстві та переваги впровадження такого 

оподаткування. На основі зарубіжного досвіду запропоновано розробити прогресивну шкалу оподаткування виграшів та 

призів. 
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THE TAXATION OF PERSONAL INCOME ACCRUED AS WINNINGS OR PRIZE (BESIDES WINNING THE LOTTERY 

AND PRIZES) IN FAVOR OF RESIDENTS OR NON-RESIDENTS 

In the article we considered as taxable personal income revenue in the form of winnings (prizes) received by the taxpayer as a prize 

or prize (besides winning the lottery and prizes) in favor of residents or non-residents. Based on the experience of personal income tax 

in developed countries can offer to develop a progressive scale of taxation of winnings and prizes that would depend on the size of the 

resulting winnings. We proposed to develop a progressive scale of taxation of winnings and prizes. 
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ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 
У дослідженні розглянуто основні фактори, що впливають на економічне зростання у міжнародному середовищі. 

Проведено теоретичний аналіз дії цих чинників на темпи економічного зростання. Здійснено класифікацію зовнішніх 

факторів зростання на чинники попиту, пропозиції, ефективності, соціокультурні, інституційні та інші фактори. 

Економічне зростання – це важлива характеристика економіки і суспільства загалом, оскільки темпи економічного 

зростання визначають динаміку розвитку національного господарства та економічний потенціал країни. В умовах глобалізації 

та інтеграції країн у світовий економічний простір посилюється роль саме зовнішніх факторів економічного зростання. 

Питання впливу цих факторів на виробничу результативність економіки ще недостатньо висвітлені у науковій літературі. 

Фахівці приділили чимало уваги економічному зростанню. Вивченню цього питання присвятили свої праці такі зарубіжні 

науковці, як Д. Аджемоглу, Ф. Агйон, Р. Барро, Р. Брінкман, Р. Гаррод, П. Говітт, І. Домар, С. Кузнєц, Р. Лукас, Т. Мальтус, 

К. Маркс, Д. Рікардо, П. Ромер, В. Ростоу, Х. Сала-і-Мартін, А. Сміт, Р. Солоу, Т. Свон та інші. Новизна нашого дослідження 

порівняно з відомими роботами полягає у виокремленні зовнішніх факторів та їх поділі на групи згідно з усталеною 

класифікацією чинників економічного зростання. 

Мета дослідження – з’ясування основних зовнішніх факторів, що впливають на економічне зростання, та їх класифікація. 

Зазвичай економісти виділяють чотири групи факторів економічного зростання: 

а) фактор попиту; 

б) фактори пропозиції, а саме: 

1) кількість і якість природних ресурсів; 

2) кількість і якість трудових ресурсів; 

3) обсяг і структура капіталу країни; 

4) наявні технології; 

в) фактор ефективності; 

г) соціокультурні, інституційні та інші фактори [1, c. 72]. 

Проаналізуємо дію вищеперелічених чинників економічного зростання у міжнародному контексті.  

Фактор попиту. Як відомо, до складових сукупного попиту належать споживання, інвестиції, державні видатки та чистий 

експорт. Зовнішнє надходження капіталу зумовлює підвищення платоспроможного попиту, що спричиняє додатковий 

імпульс для економічного зростання. Міжнародний досвід інвестування свідчить, що залучення у пріоритетні галузі прямих 

іноземних інвестицій дозволяє досягнути динамічного економічного розвитку, підвищення продуктивності, поширення 

технологій та інновацій. Міжнародна фінансова допомога також може вплинути на економічний розвиток, тому що здатна 

сприяти забезпеченню рівня державних видатків, за якого повністю використовуються наявні ресурси. Проте наявність 

значного зовнішнього боргу як наслідок запозичень за кордоном сповільнює економічне зростання. Вплив зовнішньої торгівлі 

на економічне зростання завжди займав чільне місце серед проблем економічної теорії. Важливим є не лише позитивний 

торговельний баланс, що свідчить про якнайповніше використання ресурсів країни, а й структура експорту та імпорту країни.  
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Фактори пропозиції. Одним із чинників, які впливають на економічне зростання, є кількість і якість трудових ресурсів, 

що у сучасній економіці значною мірою змінюється внаслідок міграції населення. Відсутність пропозиції на ринку праці 

породжує посилення еміграційних настроїв, що часто супроводжується відтоком висококваліфікованої  робочої сили з країни, 

яка робить вибір на користь відкритих ринків інших держав. А це, у свою чергу, не може не вплинути негативно на темпи 

економічного зростання та конкурентоспроможність країни у світі. Водночас для держави – реципієнта трудових ресурсів 

подібний “відтік умів” з інших країн супроводжується збільшенням кількості та підвищенням якості трудових ресурсів. Проте 

слід також зауважити, що коли країна відновлює свій економічний потенціал, відбувається рееміграція населення, тобто 

повернення колишніх емігрантів на батьківщину разом із здобутими за кордом знаннями та вміннями, що має позитивну дію 

на економічне зростання. Особливої уваги заслуговує нагромадження людського капіталу, що є запорукою економічного 

зростання і ліквідації розриву у рівні життя між розвинутими країнами та країнами, що розвиваються. Сьогодні вільне 

переміщення знань та відкритий простір для міжнародного освітнього, професійного, наукового обміну громадян дозволяють 

швидше та якісніше формувати цей ресурс країни.  

Обсяг капіталу країни від впливом зовнішніх чинників змінюється внаслідок міжнародного руху капіталу, зокрема, у 

формі прямих іноземних інвестицій. Додаткові вливання в економіку дозволяють нагромаджувати капітал, при цьому не 

скорочуючи значно поточне споживання. Для найменш розвинутих країн залучення іноземних інвестицій – чи не єдиний шанс 

вийти із “заклятого кола бідності”, оскільки рівень внутрішніх заощаджень та інвестицій є недостатнім для нарощування 

капітальних благ. Таким чином, прямі іноземні інвестиції можуть компенсувати неспроможність населення країни через свої 

низькі доходи вкладати кошти в капітал. 

Згідно із неокласичним підходом, науково-технічний прогрес значною мірою впливає на продуктивність факторів 

виробництва. Глобалізація полегшує доступ до знань та сприяє передачі технологій у відкритих господарських системах. 

Зокрема, такі форми зовнішньоекономічної діяльності, як науково-технічне співробітництво, виробнича та навчальна 

кооперація, нарощують економічний потенціал держави і зумовлюють високі темпи розвитку економіки. Таким чином, 

підвищується продуктивність капіталу та якість робочої сили без додаткових державних витрат.  

Фактор ефективності. Коли країна інтегрується у світову економіку, зростає значення її конкурентоспроможності на 

світовому ринку. Підвищити конкурентоздатність держави можна оптимізувавши її структуру виробництва. Іншими словами, 

країна повинна виробляти ті види продукції, на які існує попит, у тому числі зовнішній, ефективніше, ніж інші країни-

конкуренти. Досягненню виробничої ефективності має сприяти використання іноземного управлінського досвіду та 

найсучасніших технологій, які сьогодні можна перейняти за кордоном або створити спільними зусиллями разом із 

зарубіжними партнерами. Як бачимо, інтеграційні прагнення держави неодмінно ведуть за собою оптимізацію її структури 

виробництва. 

Соціокультурні, інституційні та інші фактори. Окрім економічних визначників на темпи зростання впливають й інші 

чинники, які доволі складно кількісно оцінити, зокрема, політичні детермінанти. Політична стабільність є важливою 

передумовою економічного зростання. Взаємодія держави з іншими гравцями на міжнародній арені може позитивно чи 

негативно відобразитись на зростанні країни. Наприклад, участь держави у військових конфліктах, як правило, різко знижує 

темпи економічного зростання. Крім того, інтегруючись у міжнародні спільноти кожна країна стає учасником динамічної 

системи, де все більше рішень приймається колективним зусиллям, – таким чином посилюється роль міжнародних 

інституційних чинників. Наприклад, нерідко для того, щоб стати членом міжнародної організації чи інтеграційного 

об’єднання, країна повинна виконати вимоги стосовно структурної перебудови національної економіки та інституційних змін. 

Таким чином, змінюється політична організація суспільства: ліквідується корупція та інші перешкоди для економічного 

зростання, господарське життя починає провадитися на основі демократичних принципів з дотриманням букви закону. 

Транснаціональні компанії також мають вплив на соціокультурне середовище країни, оскільки керуються власними 

принципами, що позначаються на ставленні населення до праці й виявлення особистої ініціативи, формуванні суспільної 

думки про матеріальний успіх тощо.  

Отже, до зовнішніх факторів економічного зростання можна застосувати існуючу класифікацію: фактори  попиту, 

пропозиції, ефективності, соціокультурні, інституційні та інші чинники знаходять своє відображення і у міжнародному 

середовищі. Кількісна оцінка дії цих чинників та аналіз їх впливу на економічне зростання в Україні становлять питання для 

подальшого дослідження. 
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EXTERNAL FACTORS OF ECONOMIC GROWTH 

Main factors that influence economic growth in international context are examined. Impact of these determinants on economic 

growth rate is theoretically analyzed. External factors of economic growth are classified into four groups: demand side factors, supply 

side factors, efficiency factors, sociocultural, institutional and other factors. 
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ЯК ЗМУСИТИ ПРАЦЮВАТИ КОЖНОГО АБО НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ 
Постановка проблеми. У сучасних умовах матеріальна мотивація праці починає втрачати свою визначальну роль. Звісно, 

працівники і далі дивляться на величину обіцяної заробітньої плати, але все більше уваги починають звертати на соціальні 

умови, на якісь додаткові стимули працювати. У більшості зарубіжних країн практика нетрадиційної мотивації існує вже 

давно, але у нашій країні це лише починає впроваджуватись і, переважно, філіями закордоних компаній.  

Найбільш пошириною нетрадиційна мотивація є у ІТ-компаніях, таких як Google, Microsoft, а також такі відомі компанії 

як McDonald’s, The Walt Disney Company.  

Мета роботи дослідити нетрадиційні методи мотивації, що застосовуються відомими світовими та українськими 

компаніями. 

Обґрунтування отриманих результатів. Мотивація — це процес стимулювання працівників до здійснення ефективної 

діяльності, спрямованої на досягнення цілей підприємства. Мотивація необхідна для ефективного виконання прийнятих 

рішень і запланованих завдань.  

На початку 2010 року було проведене опитування 130 компаній українського ринку. На питання «Яку теорію мотивації 

персоналу ви застосовуєте?», дослідники отримали наступні результати: в 93% випадків свідомо не використовують ніяких 

теорій, «все інтуїтивно та ситуативно»; в 5% випадків засновуються на теорії Маслоу і лише 2% застосовують теорії 

Герчикова чи Герцберга.  

Класично вітчизняні організації використовують такі традиційні методи мотивації: 

- матеріальні (зарплата, бонуси, премії ); 

- натуральні (гігієнічні фактори, подарунки, тощо); 

- моральні (слава, пошана); 

- організаційні (кар’єра) 

- негативні (догана, позбавлення повноважень, відсутність зворотного зв'язку); 

- патерналізм (увага та інтерес до працівника зі сторони  керівництва); 

- участь в управлінні (самостійність, право голосу). 

Однак, для працівників, перш за все, працюючої молоді, стають характерними інші ціннісні орієнтації, спонукальні 

мотиви до трудової діяльності. При цьому на перший план висуваються самореалізація і саморозвиток. 

Тому організації впроваджують у своїй діяльності нетрадиційні методи мотивації, що поступово перетворюються в 

традиційні: 

- індивідуалізацію заробітної плати,  

- участь працівників у прибутках,  

- групове стимулювання,  

- право працівників на придбання акцій на пільгових засадах, 

- «прив’язку до ключових показників ефективності» або key performance indicators (KPIs). KPI – це система показників, 

за допомогою яких оцінюється робота працівників компанії. Мета цієї системи – зробити так, щоб дії працівників 

різних підрозділів були узгоджені, кожний орієнтувався на стратегічні показники усього підприємства, 

- гнучкий робочий час, 

- можливість працювати вдома, 

- існування корпоративного планування кар’єри, 

- наявність програм навчання, 

- надання працівникам додаткових днів відпочинку та інші. 

Важливою умовою успішності такої стратегії стимулювання служить відкритість і довірчість у відносинах між 

керівництвом і працівниками: постійне і точне інформування про виробничо-економічної ситуації, складається на 

підприємстві, про зміни у відповідних секторах ринку, про очікувані перспективи, намічуваних діях, успішності їх реалізації.  

Інноваційність та неординарність у підході до мотивації діяльності працівників стало ключовим фактором успіху для 

багатьох зарубіжних та вітчизняних організацій. Дослідимо практику українських компаній.  

 «ВВН Україна» Baltic Beverages Holding. У цій компанії найуспішнішим за підсумками півріччя працівникам відділу 

продажу крім грошової премії надається можливість три години пограти в боулінг або більярд. Також таких співробітників 

щомісяця нагороджують десятьма літрами пива «Фостерс», тижневою путівкою на двох за кордон або швейцарським 

годинником. Крім того, щасливий продавець протягом шести місяців може не дотримуватися в робочий час ділового дрес-

коду і не відповідати на дзвінки начальства після 18.00. у компанії «ВВН» навіть розроблено спеціальну програму «Черепаха 

forever» і «Отримай скунса». Регіональному менеджерові, підрозділ якого показав найгірший результат за підсумками місяця, 

урочисто вручають живу черепаху на ім’я Даша або фотографію скунса з автографом генерального менеджера компанії. До 

черепахи додають інструкцію з догляду за нею, і працівник, який її отримав, протягом місяця зобов’язаний піклуватися про 

тварину. При цьому залишити Дашу вдома на маму чи бабусю не вийде – черепаха повинна жити в офісі компанії.  

У Золотих Воротах уже традицією стала корпоративна першість з футболу за участю команд, сформованих з працівників 

усіх бізнес-структур, що входять до корпорації. Гравцям шиють форму на замовлення, на матчі запрошують професійного 

коментатора і ді-джея для музичного супроводу, словом, захід перетворюється на справжнє шоу. Також улітку крім 

футбольної першості корпорація «Золоті Ворота» проводить турнір із волейболу, змагання зі стрільби із лука, взимку — 

чемпіонат із боулінгу. Нещодавно ввели звання «Герой корпорації», яке присвоюють заслуженому співробітникові компанії, 

який пропрацював у ній довгий час і продемонстрував високі результати: впровадив ефективні програми або розробив успішні 

проекти. Крім морального задоволення «герой Золотих Воріт» отримує ще й матеріальну винагороду: довічну стипендію. 

На спорт роблять ставку і в компанії «МакДональдз Юкрейн». З 1998 року тут проводять конкурс «Усі зірки», переможці 

якого працюють під час проведення Олімпійських ігор у ресторанах McDonald’s, розташованих в олімпійському селі, й 

відповідно мають можливість побувати на спортивних змаганнях. Для тих, хто не цікавиться спортом, МакДональдз 

проводить міжнародний конкурс вокалу «Голос МакДональдз» 

Розвиває таланти своїх працівників і компанія «МТС». Згадавши старі добрі традиції радянських конкурсів «Алло, ми 

шукаємо таланти!», вона організувала проект «Ліга чемпіонів МТС Україна». Метою заходу є заохочення працівників 
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компанії, що досягли у своїх захопленнях великих успіхів. «Сотні співробітників МТС Україна відгукнулися на цю 

пропозицію й надіслали розповіді про свої захоплення: фотографією, альпінізмом, соціальними проектами, поезією, 

мотоспортом, футболом», У МТС Україна персонал преміюють за роботу над чужими помилками. Згодом вирішили 

влаштувати спеціальну акцію «Фото-quest/ Місто реклами». Тепер усі працівники МТС стежать за якістю зовнішньої реклами 

компанії в усіх містах України і, якщо помічають якісь ляпи, фотографують їх і розміщують знімки на корпоративному 

форумі. Їх нагороджують спеціальними призами.  

Одна з девелоперських компаній Західної України придбала п’ять квадроциклів. Цей специфічний транспорт знадобився 

підприємству зовсім не для інспекції будівельних об’єктів. Найініціативнішим працівникам дозволяють протягом двох тижнів 

їздити на квадроциклах на роботу або подорожувати.  

Серед зарубіжних компаній, що активно використовують нетрадиційні методи стимулювання, варто проаналізувати 

досвід таких  американських копаній: 

Компанія Google обрала козирем харчування працівників. Колишній шеф-кухар головного офісу корпорації Google 

Ч.Айерс у своїй книзі «Eat Yourself Smart» повідомляє: секрет успіху Google криється в пиві й суші для співробітників. 

Риб'ячий жир, що втримується в суші й ролах, поліпшує роботу мозку, а вечірки на свіжому повітрі з пивом підвищують 

мотивацію й зміцнюють соціальні зв'язки між співробітниками. 

Компанія Microsoft має власний торговий центр «The Commons», вхід в який відкритий тільки для співробітників компанії. 

Як верб будь-якому іншому ТЦ, тут є бутіки модних брендів, філії банків, кафе. 

А ось співробітники американського банку Wells Fargo більше 60 років тому організували справжнісінький хор. Його 

склад постійно оновлюється. Потрібно відзначити, що хор банку користується популярністю. Вони часто виступають на 

великих спортивних заходах в школах і університетах. 

А в одній з мережі магазинів мобільних телефонів і аксесуарів, продавці-консультанти за кожен проданий телефон 

отримували 1 кв. см житлової площі. Акція тривала кілька місяців. За цей час лідер за підсумками акції заробив 20 кв.м. Однак 

через те, що квартир з такою площею не буває, йому вручили сертифікат на аналогічну суму. 

Власниця японської маркетингової компанії Hime & Company, де працюють тільки жінки, включила в мотиваційну 

програму відгули з причини розбитого серця. Це ноу-хау було введено після опитування серед персоналу, які дуже 

страждають через розриву зі своїми «половинками», і як наслідок, не можуть зосередитися на роботі. При розлученні з 

коханим співробітниці у віці до 24 років мають право на 1 день відгулу, віком від 25 до 29 років - 2 дні, а после30 - 3. 

Співробітниці достатньо зателефонувати в офіс і сказати про серцевої драмі, як їй тут же надається відгул , під час якого, вони 

можуть повністю зануритися в свої переживання, настраждався, після чого з новими силами приступити до роботи.  

В іншій японській компанії лояльність співробітників підвищують в дні весняних і осінніх розпродажів, надаючи їм 

вихідний на півдня. Якщо раніше японки бігали в магазини потай від начальства, а речі здавали в привокзальні камери схову, 

то тепер вони сміливо відлучаються з роботи на офіційний вихідний. Такої мотивації зраділа б і європейська та українська 

співробітниця. 

Співробітники «Яндексу» організовують робочий простір навколо себе таким чином, щоб у ньому можна було жити, тому 

що багато хто люблять працювати ночами. Тому на кожному поверсі московського офісу «Яндекса» організовані каво-

пойнти, де в будь-який час можна з’їсти булочку із чаєм або кавою, нещодавно до насолод додалися ще й фрукти з овочами: 

огірками, редисом, помідорами й китайською капустою. Крім цього, співробітники можуть харчуватися в корпоративній 

їдальні або в найближчі до офісу «Жан-Жаку», «Джон-Донні» й Segafredo - на це кожному співробітникові виділяють 

фіксовану суму на місяць. 

Співробітники петербурзького офісу соціальної мережі «Вконтакте» харчуються за талонами. Пообідати можна, 

пред'явивши талон (кожний одержує по одному на робочий день) в одному із чотирьох ресторанів на околицях штабу 

розробки. Серед пропонованих на вибір закладів - італійська піцерія й ресторан японської кухні. Ті, хто не має часу або 

бажання виходити за межі штабу, завжди можуть перебитися печивом, фруктами, горіхами й шоколадом, а в холодильнику 

знайти сир або ягоди. Ще одна особливість цього колективу - активне споживання свіжовижатого апельсинового соку, як 

алтернативи закупівлі шкідливих напоїв Fanta й Coca Cola, приблизно за рік в офісі було вичавлено 15 300 апельсинів. 

У російському офісі компанії IBS деяких консультантів після особливо складних проектів відправляють на відпочинок на 

Канарські острови за рахунок роботодавця. 

Huffington Post, Google, Zappos, Procter & Gamble вважають, що наявність спальні в офісі компанії сприяють збільшенню 

продуктивності працівників та їх мотивації. 

Поки більшість західних компаній вводить заборони на офісні романи компанія Nihon Shoken, що займається 

виробництвом продуктів харчування, заохочує шлюби між співробітниками. І навіть видає кожному молодожону щомісячний 

бонус у розмірі $ 10. А ось одна англійська компанія в якості заохочення покриває своїм співробітникам витрати на 

розлучення з дружиною або чоловіком. 

У компанії Yota впровадили проект Yota Air - день роботи поза офісом. Один раз на місяць штат співробітників трудиться 

на свіжому повітрі, в кафе або скрізь, де є Wi-Fi і простір, щоб уміститися всім колективом. 

Мотивація повинна бути постійним пріоритетом та частиною культури підприємства, яка базується на емоційних та 

внутрішніх потребах працівників. Проте завжди потрібно мати на увазі, що люди швидко до всього звикають, і всі бонуси 

починають здаватися звичними. Тому  для того, щоб змусити працювати своїх підлеглих, менеджерам слід вигадувати все 

нові і нові методи. Українським підприємствам варто взяти їх на озброєння або здивувати світ своїм неординарним підходом. 
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HOW TO GET TO WORK EVERYONE OR ALTERNATIVE METHODS OF MOTIVATION 

The alternative methods of motivation, that are used the known world and Ukrainian companies, are concerned by author in theses. 

Most widespread alternative motivation are in IT companies such as Google, Microsoft, and companies such as McDonald's, The Walt 

Disney Company. 

Гнатюк Ростислав 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО АНАЛІЗУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
Розвиток міжнародних економічних та фінансових відносин зумовив виникнення низки інститутів, що стали основою 

прогресу ринкової економіки. Одним з таких інститутів є ринок цінних паперів. Як невід’ємна частина світового фінансового 

ринку, він забезпечує акумуляцію тимчасово вільних коштів інвесторів та спрямовує їх на певні капіталомісткі проекти 

позичальників з допомогою інструментів цінних паперів [1]. Значна частина цих фінансових ресурсів розподіляється через 

міжнародні фондові біржі, у зв’язку з чим актуальність їх дослідження з кожним роком посилюється.  

В економічній науці все більшого поширення набувають ідеї інституціоналізму, який пропонує нові методи та підходи до 

вирішення головних економічних проблем. Особливістю його методологічного підходу є те, що будь – які економічні явища 

він розглядає як сукупність інститутів, що взаємодіють, або норм, які ці явища регулюють. До того ж, їх аналізують з 

урахуванням не лише економічних, а й позаекономічних чинників, що впливають на них. В економічній літературі такий тип 

аналізу зазвичай називають інституційним. Інституціоналісти вважають, що на будь – яке економічне явище впливають 

чинники, які зазвичай можна розділити за чотирма рівнями впливу, які між собою взаємодіють та взаємно обмежують одне 

одного (Табл. 1): 

Таблиця 1 

Рівні інституційного аналізу 

№ Рівень аналізу Опис рівня 

1 Вбудовані чинники Неформальні інститути 

2 Інституційне середовище Формальні правила гри 

3 Управління Контракти 

4 Економічна діяльність Стимули 

Джерело: Модифіковано автором на основі [2, с. 597]. 

 

Це зумовлено тим, що інститути самі по собі є доволі складними утвореннями, а їх аналіз потребує додаткового його 

структурування з метою отримання можливості більш детального розгляду всіх їхніх аспектів. Коротко розглянемо чотири 

рівні інституційного аналізу та спробуємо виявити його прикладне значення для дослідження ринку цінних паперів. 

До першого рівня аналізу належать вбудовані чинники. Їх так називають через те, що вони майже не змінюються або для 

їх зміни потрібні століття і тисячоліття. Цей рівень аналізу спирається на неформальні інститути у суспільстві – традиції, 

звичаї, релігійні норми, суспільні заборони тощо. Інституціоналісти вважають, що цей рівень аналізу завжди впливає на три 

інші, оскільки неформальні інститути знаходяться в основі піраміди інститутів. Очевидно, що ці інститути сприймаються як 

данні: їх не можна змінити або відмінити, оскільки вони є соціальними обмеженнями, що завжди присутні, а тому їх завжди 

слід брати до уваги. Щодо ринку цінних паперів, то, на нашу думку, неформальні інститути накладають жорсткі обмеження 

на його розвиток через панівну систему цінностей носіями яких є його учасники. Вони також встановлюють межі ефективного 

впливу інших трьох рівнів інститутів на учасників цього ринку, проте економісти зазвичай не аналізують вбудовані чинники, 

а використовують їх як данність.   

Наступний, другий рівень – це аналіз безпосередньо інституційного середовища, яке являє собою так звані формальні 

правила гри у тій чи іншій сфері економіки. Зокрема, сюди відносимо Конституцію, закони, права власності та усі інші 

нормативно – правові акти, що так чи інакше регулюють середовище здійснення певного виду економічної діяльності. 

Інститути другого рівня змінюються не так повільно як інститути першого рівня, проте для їх зміни, як правило, потрібні 

десятиліття. Для ринку цінних паперів такі формальні правила гри визначаються передусім низкою національних законів та 

правил, що стосуються регулювання дільності суб’єктів цього ринку. Крім цього до цих формальних інститутів належать 

юридичні обмеження щодо переміщення капіталу та інвестицій між країнами, низка міжнародних актів, що регулюють 

діяльність суб'єктів міжнародного ринку цінних паперів, а також деякі нормативно – правові акти ЄС та інших інтеграційних 

об’єднань, що стосуються діяльності на фондовому ринку. 

Третій рівень аналізу інституціоналісти пов’язують з управлінням. Він спрямований на вивчення інститутів, які 

безпосередньо впливають на ефективність здійснення певного виду економічної діяльності. Зміст цих інституів складають 

контракти, під якими розуміють угоди між сторонами проведення певної економічної діяльності. Стосовно ринку цінних 

паперів такого роду контрактами є, по – перше, угоди щодо купівлі – продажу певних фінансових активів безпосередньо 

укладеними між сторонами цих угод, по – друге, сюди, на нашу думку, доцільно віднести фондові біржі та інші позабіржові 

фінансові установи, які за своєю суттю є певними посередниками, тобто тими інститутами, які організовують зустріч сторін 

угоди та забезпечують виконання ними умов контракту. Фактично, вони утворюють певну структуру управління, яка 

полегшує проведення операцій між контрагентами. Цей рівень інститутів може змінюватись доволі швидко, зазвичай для 

цього потрібно від одного до кількох років. 

Четвертий і найнижчий рівень інституційного аналізу стосується безпосередньої економічної діяльності суб'єктів 

господарювання. Інституціоналісти вважають, що цей рівень аналізу забезпечують представники неокласичної теорії, 

оскільки саме вони намагаються досліджувати постійні зміни, що відбуваються на ринку і сааме вони розглядають фірму в 

якості виробничої функції. На цьому рівні інституційного аналізу досліджують вплив стимулів на поведінку конкретних 

економічних суб'єктів.  

Як ми бачимо, інституційний аналіз будь – якого економічного явища вимагає чіткого визначення низки інститутів, що 

на нього впливають. Ці інститути є взаємопов'язаними, а інститути вищого рівня формують межі діяльності для інституів 

нижчого рівня. Отже, економічна діяльність природно знаходиться в певних межах, що є прийнятними для суспільства, а будь 
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– які відхилення за межі дозволеного караються безпосередньо ринком. Щодо ринку цінних паперів, то його інституційний 

аналіз має бути зосереджений на двох рівнях – другому та третьому. На третьому рівні розглядаємо сукупність регулятивних 

норм та заходів, що втановлюють межі діяльності для здійснення суб'єктами цього ринку купівлі – продажу фінансових 

активів. На другому ж рівні аналізуємо умови та принципи здійснення цими суб’єктами цієї діяльності, тобто тут аналізуємо 

ті економічні та позаекономічні чинники, що зумовлюють досягнуті ними результати.      
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PECULIARITIES OF THE SECURITIES MARKET INSTITUTIONAL ANALYSIS  

In thesis we describe institutional analysis and its four levels: embeddedness, institutional environment, governance and incentives. 

We find that all the levels are interrelated and that the institutions of higher level influence and frame the way institutions of lower 

level develop and function. We also denote how each of the levels of analysis is applicable to the investigation of securities market. 

We conclude that economists usually perform a research on the level of institutional environment and governance. We reckon that the 

former could be used as a field for investigation of the principles of regulation of the securities market, whereas the latter may be 

considered as a way to understand how economic and noneconomic factors affect the market.   

Назар Голида 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

СТАТИСТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

НЕКОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ 
Однією з особливостей розвитку демократичного суспільства є активна участь у різних сферах його життєдіяльності 

некомерційних організацій(НКО). Моніторинг такої активності передбачає використання комплексу статистичних 

інструментів, серед яких базову роль відіграють статистичні класифікації та макропоказники аналізу діяльності НКО. 

Метою дослідження є систематизація існуючих в Україні статистичних інструментів макроекономічної оцінки діяльності 

НКО. Виходячи з основних завдань статичного вивчення будь-якого об’єкту (оцінка, аналіз, прогноз) та відповідних їм 

процесів, усю сукупність статистичних інструментів дослідження НКО можна розподілити на три основні групи: 1) 

інструменти збору первинних даних про НКО; 2) інструменти систематизації первинних даних; 3) інструменти/статистичні 

показники оцінки, аналізу та прогнозування даних про діяльність НКО. 

 

 
Рис.1. Частка НКО, що обслуговують домашні господарства у валовій доданій вартості економіки України, % 

Джерело: розраховано і побудовано автором за [4] 

 

Згідно з Класифікацією інституційних секторів економіки (КІСЕ), узгодженою з міжнародними стандартам[2], 

некомерційні організації (НКО) – це юридичні особи, створені у формінепідприємницькихтовариствабоорганізацій, 

діяльністьякихспрямована на досягненняекономічних, соціальних та іншихрезультатів без одержанняприбутку для 

йогоподальшогорозподілуміжучасниками. У макростатистиці НКО є однією з трьох основних  груп юридичних осіб: 1) 

корпорації (включаючи квазікорпорації), 2) некомерційні організації, 3) органи державного управління.У таблиці 1 наведено 

результати систематизації основних інструментів макроекономічної оцінки  НКО з урахуванням основних етапів їх 

статистичного вивчення. 

Таблиця 1 

Статистичні інструменти макроекономічної оцінки діяльності НКО 

Тип інструменту Назва Характер доступу та форма подання 

Збір первинних даних про діяльність НКО 

Реєстри НКО  

Єдиний державний реєстр юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців  

Реєстр громадських формувань 

Міністерство юстиції забезпечує безкоштовний пошук 

відомостей про НКО, а також за запитом користувача 

на платній основі  

Єдиний державний реєстр підприємств та 

організацій України 

Держстат України надає довідкові дані про НКО за 

запитом користувачів на платній основі 

Статистична 

звітність НКО 

ф. №1-ПГО (річна) «Звіт про зареєстровані 

громадські об'єднання, професійні спілки, 

політичні партії та благодійні організації» 

Держстат України здійснює обстеження НКО, які 

обслуговують домашні господарства, на суцільній 

основі. Зведені дані публікують у статистичному 

збірнику «Діяльність громадських об’єднань в 

Україні» 

Систематизація даних про діяльність НКО 

Статистичні та 

інші класифікації 

інституційних 

одиниць 

Класифікація інституційних секторів 

економіки (КІСЕ) 

Групування НКО на 1) ринкові, 2) 

неринкові, у тому числі ті, що 

Враховуючи різноманітність функцій та джерел 

фінансування НКО відносяться до різних 

інституційних секторів: 1) не фінансові корпорації,  2) 

фінансові корпорації, 3) сектор загального державного 
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контролюються і не контролюються 

органами державного управління. 

управління, 4) домашні господарства, 5) сектор 

некомерційних організацій.   

Макроекономічна оцінка та аналіз діяльності НКО 

Макроекономічні/ 

статистичні 

показники 

Випуск 

Проміжне споживання 

Валова додана вартість 

Статистичні дані про публікують у: 

бюлетені та доповіді «Діяльність громадських 

об’єднань в Україні» 

збірнику «Національні рахунки України» 

 

Методологічною основою класифікації НКО є особливості їх цілей, джерел фінансування і контролю. У зв’язку з цими 

додатковими, крім наведених у таблиці 1 класифікаційних ознак НКО є основний вид економічної діяльності (секції О, К, S, 

P, R, L відповідно до КВЕД), особливості їх оподаткування (8 груп відповідно до Податкового кодексу України) та ознака 

неприбутковості (16 видів). Як зазначається в [1], діяльність різних груп НКО регламентується відповідними законами, проте 

існує багато невирішених питань у частині обліку, звітності та їх оподаткування, що призводить як до проблем у їх діяльності, 

так і до зловживань з їх боку. За економічними критеріями внесок сектору вітчизняних НКО у суспільний розвиток є 

порівняно незначний і не перевищує протягом останніх п’яти років 1 % (рис.1). 

Водночас саме з 2013 року одним із найвизначніших суспільних явищ у діяльності та фінансування НКО в Україні стало 

волонтерство. За даними дослідження, проведеними GfK на замовлення ООН, якщо до 2013 року 49% українців жертвували 

свої кошти на різноманітні соціальні та інші проекти, то протягом останнього року це робили 63% громадян України.81% 

українців вважають волонтерський рух обов’язковою складовою громадянського суспільства[3]. Результати 

макроекономічної та соціологічної оцінки діяльності НКО дають підстави стверджувати, що такий інституційний сектор 

суспільного розвитку як громадські, релігійні організації, благодійні фонди та інші типи НКО потребують поєднання 

кількісних та якісних критеріїв статистичного оцінювання, а також розвитку інструментів громадського контролю за 

ефективністю використання залучених ними коштів. 
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STATISTICAL INSTRUMENTS OF MACROECONOMIC EVALUATION OF NONPROFIT ORGANIZATIONS IN UKRAINE 

The report examines existing in Ukraine statistical tools of macroeconomic evaluation of non-profit institutions. The results of the 

systematization of the main tools of macroeconomic evaluation of non-profit institutions with the main stages of the statistical study 

are presented. The analysis of the contribution of non-profit institutions in the gross value added in the economy of Ukraine is 

conducted. The main characteristics of the volunteer movement in Ukraine are described. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА КЛАСИФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
В умовах ринкової економіки важливу роль у фінансовій діяльності відіграють цінні папери як інструмент ринку цінних 

паперів.  

Різноманіття цінних паперів робить необхідною як для теорії, так і для практики, їх класифікацію з метою всебічного 

аналізу їх економічної природи. Тому у зарубіжній і вітчизняній практиці на сьогоднішній день чимало уваги приділяють 

загальній характеристиці цінних паперів.  

Метою роботи є визначення сутності, економічного змісту та аналіз основних видів цінних паперів в Україні.  

Слід зазначити, що у вітчизняній фаховій літературі немає єдиного чіткого визначення цінних паперів. Існує велика 

кількість точок зору на те, що таке цінні папери. 

Поняття цінних паперів, порядок їх випуску й обігу в Україні регламентуються Законом України «Про цінні папери та 

фондовий ринок». Відповідно до статті 3 даного Закону цінний папір –  документ   установленої  форми  з відповідними 

реквізитами,  що  посвідчує грошове або інше майнове  право,  визначає  взаємовідносини  емітента цінного папера і особи, 

що має права на цінний папір, та передбачає  виконання зобов'язань за таким цінним папером, а також  можливість передачі 

прав на цінний папір та прав за цінним папером  іншим особам [1]. 

В Україні у цивільному  обороті  можуть  бути  такі  групи цінних паперів:  акції;  інвестиційні сертифікати; сертифікати  

ФОН; акції  корпоративного  інвестиційного  фонду; облігації підприємств; державні облігації України; облігації місцевих 

позик; казначейські зобов'язання України;  ощадні (депозитні) сертифікати; векселі; облігації міжнародних фінансових 

організацій; облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб; іпотечні облігації; іпотечні сертифікати; заставні [1].   

Спочатку розглянемо цiннi папери першого порядку. Їх використовують пiдприємства, державнi та мунiципальнi органи 

для фiнансування своєї дiяльностi. 

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.  

Акціонерне товариство розміщує акції двох типів  -  прості  та привілейовані.  

Облігація  – цінний  папір,  що  посвідчує  внесення його  першим власником  грошей, визначає відносини позики між 

власником  облігації   та   емітентом,   підтверджує   зобов'язання  емітента повернути   власникові облігації   її   номінальну   
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вартість  у передбачений  проспектом емісії (для державних облігацій України – умовами  їх  розміщення)  строк  та виплатити 

дохід за облігацією, якщо інше не передбачено проспектом емісії (для державних  облігацій України - умовами їх розміщення).  

Облігації  можуть  існувати  виключно  в бездокументарній формі [1].   

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. 

Казначейські зобов'язання України можуть бути:  

- довгострокові - понад п'ять років; 

- середньострокові - від одного до п'яти років;  

- короткострокові - до одного року. 

Також, казначейські зобов'язання України можуть бути іменними або на пред'явника. Казначейські зобов'язання  України  

розміщуються  у документарній або бездокументарній формі. 

Наступним видом цінних паперів є інвестиційний сертифікат, який являє собою цінний папір, що випускається 

інституційними інвесторами для мобілізації коштів з метою їх наступного вкладення в цінні папери [3].  

Ощадний  (депозитний)  сертифікат  – письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке засвідчує право 

вкладника на одержання після закінчення встановленого строку депозиту і процентів по ньому [4].   

Вексель - цінний папір,  який посвідчує безумовне  грошове зобов'язання  векселедавця  або  його  наказ третій особі 

сплатити після настання строку  платежу  визначену  суму  власнику  векселя (векселедержателю).  

Векселі  можуть  бути  прості  або  переказні  та існують виключно у документарній формі. 

Тепер розглянемо цiннi папери другого i третього порядкiв. Вони широко розповсюдженi на фондових ринках Заходу. 

Ф’ючерс -  є контрактом, згiдно з яким особа, що уклала його, бере на себе зобов’язання пiсля закінчення певного строку 

продати клiєнтовi ( або купити в нього ) вiдповiдну кiлькiсть фiнансових iнсрументiв за обумовленою цiною.  

Опціон є цінним папером, що є результатом опціонного контракту, відповідно до якого один з його учасників здобуває 

право чи покупки право продажу якоїсь кількості цінних паперів за визначеною ціною протягом певного часу. Власник 

опціону має право здійснити операцію чи відмовитися від неї, заплативши за це премію.  

Варрант - свідоцтво, яке видається разом з цінним папером, що дає право на додаткові пільги її власнику після закінчення 

визначеного терміну [5].  

Також хочемо виділити одну з найпоширеніших класифікацій цінних паперів: за економічною природою: пайові, боргові 

та похідні; за характером емітента: державні, муніципальні, цінні папери підприємств, цінні папери фізичних осіб; за терміном 

і місцем функціонування: цінні папери грошового ринку, цінні папери ринку капіталів; за призначення цінних паперів: 

фондові, комерційні; за передачаею прав власності: іменні, на пред’явника; за механізмом випуску і обігу: основні, похідні; 

за формою випуску: документарна, без документарна [2].  

Отже, існує безліч класифікацій цінних паперів за різними критеріями. Дослідження їх економічного змісту та 

класифікаційної структури є необхідним для розвитку теорії управління фондовим ринком та портфелем цінних паперів 

підприємств.   
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THE ECONOMIC CONTENT AND CLASSIFICATION CHARACTERISTICS OF SECURITY PAPERS 

In the market economy conditions an important role in the financial activity plays security papers as a tool of the security papers 

market. 

The variety of securities makes it necessary for both theory and practice, their classification with a view to a comprehensive analysis 

of their economic nature. Therefore, today in the foreign and domestic practice much attention is paid to the general characteristics of 

the securities. 

The aim is to determine the nature, content and economic analysis of the main types of securities in Ukraine.  

Юлія Горбата 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ 
Доведено, що стабілізація економіки країни, створення сприятливого інвестиційного клімату та забезпечення захисту 

майнових інтересів громадян значною мірою залежать від функціонування фінансово стійких вітчизняних страховиків. 

Фінансовий стан страховиків великою мірою визначається ефективністю управління страховими резервами, які займають 

значну частку у фінансових ресурсах страховиків. Тому проблема інвестиційної діяльності страхових компаній є особливо 

актуальною. 

Метою даної роботи є дослідження особливостей здійснення інвестиційної діяльності вітчизняних страхових компанії на 

сучасному етапі їх розвитку. 

В умовах розвинутих ринкових відносин страхова компанія, зазвичай, вкладає тимчасово вільні кошти в інвестиційну 

діяльність з метою отримання доходу від використання коштів, що надійшли у його розпорядження (частина коштів 
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страхових резервів та частина власних коштів). Розмір додаткового інвестиційного доходу є одним з важливих критеріїв 

спроможності страховика ефективно управляти активами. Кошти від інвестиційної діяльності спрямовуються, як правило, на 

фінансування страхових операцій, на дотації збитковим видам страхування, розробку нових продуктів. 

Специфіка страхової діяльності зумовлює різні підходи при здійсненні інвестицій страховими компаніями. Наприклад, 

страховики зі страхування життя зазвичай вкладають кошти у довгострокові інвестиційні інструменти, оскільки доходи таких 

страхових компаній перевищують їх страхові виплати та витрати (останні можуть бути оплачені з доходів від премій та 

інвестицій).Водночас ануїтети та дохідні купони з гарантованою викупною сумою потребують іншого підходу до інвестицій, 

а саме – вкладень у короткострокові інвестиційні інструменти. Для страховиків з ризикового страхування первинне значення 

має наявність грошей для виплати страхового відшкодування. Це потребує, щоб інвестиції вкладалися на порівняно короткі 

терміни. Деякі страхові претензії, наприклад, претензії зі страхування відповідальності, можуть протягом тривалого часу 

залишатися неоплаченими повністю. У зв’язку з цим, інвестиції можуть залишатися, але вони мають зберігати свою реальну 

вартість та приносити дохід, який накопичувався б для подальшої кінцевої виплати відшкодування. 

Зауважимо, що перебуваючи в ролі інвестора, страховик не тільки набуває додаткове джерело доходів, але й наражається 

на додаткові ризики. Враховуючи той факт, що кошти страхових резервів не є власністю страховика, то важливого значення 

має державна регламентація розміщення цих резервів. Напрями розміщення і нормативи інвестування дещо відрізняються 

для технічних страхових резервів та резервів зі страхування життя, хоча багато в чому вони співпадають. Основними 

основними інструментами інвестування для страховиків є: грошові кошти на розрахунковому рахунку ( норматив 5 %); 

банківські вклади (депозити), у тому числі валютні вкладення згідно з валютою страхування та ощадні сертифікати (в 

кожному банку не більше 30 %); нерухоме майно (не більше 20 %, при цьому вкладення в один або декілька об’єктів 

нерухомості, один цілісний майновий комплекс – не більше 5 %); акції та облігації підприємств (не більше 40 %, у тому числі: 

акції та ощадні облігації, які котируються на фондової біржі або організатора торгів за котирувальною ціною, що перевищує 

балансову, – не більше 5 % одного емітента; акції та процентні облігації, які котируються на фондовій біржі або організатора 

торгів за котирувальною ціною, що менше балансової, – не більше 20 %, із них акцій та процентних облігацій одного емітента 

– не більше 5 %; акції та процентні облігації, які не котируються на фондовій біржі або організаторі торгів, – не більше 10 %, 

із них акцій та процентних облігацій одного емітента – не більше 2 %; цінні папери, що емітуються державою, – не більше 20 

%); права вимоги до перестраховиків (не більше 50 %, у тому числі до одного перестраховика – не більше 10 %, права вимоги 

до перестраховиків-нерезидентів – не більш як 25 %);  інвестиції в економіку України (не більше 15 %, із них в окремий об’єкт 

інвестування – не більше 5 %); банківські метали – не більше 15 %, у тому числі які знаходяться на зберіганні одного зберігача 

не більше 5 % [1]. 

Наведені обмеження при формуванні інвестиційного портфеля страхової компанії спрямовані в першу чергу на 

диверсифікацію ризику втрати інвестиції чи отримання збитків від інвестиційної діяльності. 

На практиці вибір напрямів для інвестування вітчизняними страховиками відрізняється від зарубіжного підходу( див. 

рис.1). Зокрема, у світовій практиці активи інституційних інвесторів лише на 4-7 % формуються за рахунок банківських 

інструментів, тоді як основна частина коштів інвестується в акції (близько 60 %) та боргові цінні папери (близько 25 %) [2, с. 

157]. Така ситуація зумовлюється низькою доходністю банківських депозитів у розвинутих ринкових країнах та високою 

доходністю інструментів фондового ринку.  

 
Рис.1. Розміщення коштів технічних резервів та резервів зі страхування життя станом на 31.12.2014 (млн. грн.) 

Джерело: [3]. 

 

Слід зазначити, що структура розміщення коштів страхових резервів в активах страховиків відображає процеси, які 

відбуваються на вітчизняному страховому та фондовому ринках. Значні суми коштів, що утримуються на рахунках у банках, 

вказують на недостатню кількість цінних паперів привабливих емітентів на вітчизняному фондовому ринку. В Україні 

банківські депозити залишаються традиційно популярним напрямом здійснення інвестицій, бо порівняно з іншими 

інструментами фінансового ринку вони давали досить високий гарантований доход. Крім того, робота з банками щодо 

розміщення коштів на депозитних рахунках характеризується низькими витратами. Однак зазначена форма інвестування є 

вразливою з боку системних фінансових ризиків, пов’язаних, зокрема з інфляційним знеціненням грошової одиниці та зміною 

банківського процента.  

Все ж у структурі активів, якими представлені технічні резерви та резерви зі страхування життя, станом на 31.12.2014 у 

порівнянні з попереднім роком відбулися такі зміни: на 70,6 млн. грн. (або на 1,2 %) збільшився обсяг активів, дозволених 

для представлення депозитами, і становив 6,2 млрд. грн. (або 38,4 % від загального обсягу активів, якими представлені 

технічні резерви та резерви зі страхування життя); на 738,5 млн. грн. (або на 33,4 %) збільшився обсяг активів у формі цінних 

паперів, що емітуються державою, і становив 2,9 млрд. грн. (або 18,4 % від загального обсягу активів, якими представлені 
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технічні резерви та резерви зі страхування життя); на 200,2 млн. грн. (або на 12,4 %) зменшився обсяг активів, дозволених для 

представлення акціями, тощо [3]. 

Відставання якісних параметрів розвитку вітчизняного страхового ринку та гальмування інвестиційної активності 

страхових компаній зумовлено низкою проблем, основними з яких є: недосконалість законодавства у сфері страхування; 

недостатність ліквідних фінансових інструментів; низький рівень капіталізації вітчизняних страховиків; непрозоре державне 

регулювання; непрозорість фінансової звітності страхового сектору. 

Зважаючи на вищевикладене, з метою покращення ситуації на страховому ринку доцільно на державному рівні: посилити 

контроль за дотриманням страховиками вимог щодо забезпечення платоспроможності фінансової стійкості, розміру чистих 

активів; створити правові умови для повноцінного впровадження інвестиційного та пенсійного капіталу; забезпечення 

формування інвестиційних інструментів для розміщення довгострокових страхових резервів; сприяти створенню фондів 

страхових гарантів, в тому числі за договорами страхування життя; переглянути вимоги та перелік цінних паперів й інших 

фінансових інструментів, в які можуть розміщуватися страхові резерви; тимчасовий перегляд обмеження щодо коштів на 

поточних, депозитних рахунках в банківських установах тощо. 
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ОСНОБЛИВОСТІ ТРАНСАКЦІЙ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 
Розвиток ринкових відносин у сфері освіти актуалізує проблеми її якості та доступності, встановлення джерел 

фінансування, взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг тощо. Для вирішення зазначених проблем необхідні чітке 

визначення суб’єктів ринку освітніх послуг та аналіз системи відносин між ними на основі їхніх економічних інтересів. У 

сучасних умовах переважною формою прояву економічного інтересу служить трансакція, тому для аналізу системи відносин 

між суб’єктами ринку освітніх послуг доцільно використовувати трансакційний підхід. Типові трансакції на ринку освітніх 

послуг ми розглянемо на прикладі вищої освіти з погляду суб’єктів, які їх здійснюють, і тих прав власності та свобод, 

перерозподіл яких відбувається в результаті відповідних трансакцій. 

Суб’єктами ринку освітніх послуг у сфері вищої освіти виступають: ВНЗ (виробники освітніх послуг); студенти 

(безпосередні споживачі); батьки студентів (чи інші зацікавлені особи, що оплачують освітні послуги); підприємства та 

організації; держава; некомерційні організації, що виділяють гранти на оплату освіти. Безпосередньо участь в освітньому 

процесі беруть ВНЗ і студенти, решта – вступають в трансакції з ВНЗ з метою створення умов та забезпечення можливостей 

для здійснення освітнього процесу. Тому трансакція «ВНЗ-студент» є цільовою або основною, а всі інші – забезпечувальними. 

Цільова трансакція між студентами та ВНЗ здійснюється з моменту зарахування абітурієнта і продовжується протягом 

навчання студента незалежно від якості його навчання і наявності результату (отримання диплома). Протягом надання 

освітньої послуги така трансакція має безперервний та постійний характер. У результаті проведення такої трансакції на 

користь студента від ВНЗ відчужуються: інформація в межах освітньої послуги, час використання матеріально-технічної бази, 

години роботи науково-педагогічних кадрів тощо.  

Основна трансакція відбувається в межах освітнього процесу і не стосується питання фінансування ВНЗ та створення 

освітньої бази, тобто стандартів, норм, критеріїв та пріоритетів навчання студентів. Для цього є забезпечувальні трансакції, 

які відбуваються з метою отримання фінансування між ВНЗ і державою, батьками студентів, підприємствами та 

організаціями, некомерційними організаціями, що дають гранти на навчання.  

Фінансування роботи ВНЗ відповідно до джерел його надходження може бути державним і приватним. Фінансування з 

приватних джерел також має інші джерела походження залежно від суб’єктів його надання – батьки студентів, інші 

зацікавлені особи, підприємства, некомерційні організації, які виділяють гранти на оплату освіти. Кожному джерелу 

фінансування відповідає своя трансакція. 

Перше коло суб’єктів-учасників забезпечувальних трансакцій з ВНЗ – це батьки студентів. Трансакція «ВНЗ-батьки 

студентів» здійснюється одноразово у момент зарахування студента, а саме підписання договору і прийняття батьками 

зобов’язання оплачувати надання освітніх послуг. У результаті такої трансакції від батьків на користь ВНЗ відчужуються 

грошові кошти, що направляються на оплату навчання дітей.  

Варто також зазначити, що незважаючи на приналежність студентів і їхніх батьків до одного домогосподарства, їхні 

інтереси не завжди збігаються. Основна функція студентів як безпосередніх споживачів освітніх послуг – вчитися, яку досить 

часто студенти хочуть полегшити або і взагалі не виконувати. Основна функція батьків студентів – оплата навчання своїх 

дітей, від якої вони хочуть отримати якомога більшу віддачу (якщо розглядати оплату навчання як інвестиції). Батьків не 

залучено в освітнього процесу, тож вони не мають можливості вникнути в його якість. Але точки зору батьків як формальний 

результат споживання освітніх послуг є диплом про закінчення ВНЗ, а фактичний – набуття студентом достатнього набору 
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компетенції з даної професії, що більшою мірою залежить від самого студента. Тобто чим вища залежність між формальним 

і фактичним результатом, тим більше гармонізуються інтереси студентів і їхніх батьків. 

Держава є ще одним учасником забезпечувальних трансакцій. Необхідно зазначити, що роль держави у трансакціях 

змінюється залежно від виду ВНЗ. Спільним для всіх ВНЗ є обов’язкове дотримання чинного законодавства, державних 

стандартів тощо, а відмінними є джерела фінансування діяльності державних і недержавних ВНЗ і, відповідно, ступеня 

залежності від них. Основним джерелом фінансування недержавних ВНЗ є надходження від приватних осіб, державних – 

державний бюджет. Тому трансакція між державою і недержавними ВНЗ носить раціональний характер, а між державою та 

державними ВНЗ – управлінський. Варто також враховувати, що від ВНЗ держава отримує кваліфіковану робочу силу, 

інструменти для інвестування в людський капітал, у науку і інтелектуальний капітал. 

Наступні суб’єкти-учасники забезпечувальних трансакцій з ВНЗ – підприємства та організації. Трансакції між цими двома 

суб’єктами ринку освітніх послуг ВНЗ поділяються на освітні та господарські. Освітні трансакції стосуються підготовки 

кадрів, у тому числі з урахуванням потреб підприємств. Господарські трансакції здійснюються через споживання ВНЗ з метою 

формування матеріально-технічної бази тих товарів і послуг, які вироблені підприємствами. У результаті господарської 

трансакції від підприємств на користь ВНЗ на платній основі відчужуються необхідні товари і послуги, а в результаті освітньої 

– підприємства від ВНЗ отримують робочу силу та можливості управління кадровим потенціалом. ВНЗ отримують від 

підприємств фінансування у вигляді оплати за підготовку кадрів. 

Якість освітнього процесу, тобто цільової трансакції на ринку освітніх послуг між ВНЗ і студентами, безпосередньо 

залежить від якості та регулярності забезпечувальних трансакцій ВНЗ з іншими учасниками цього ринку. Забезпечувальні 

трансакції визначають ефективність системи освіти та якість освіти, тому необхідно створювати умови для збільшення 

забезпечувальних трансакцій на ринку освітніх послуг. 

Marta Goryn 

Ivan Franko National University of L`viv  

TRANSACTION PECULIARITIES IN EDUCATIONAL SERVICE MARKET 

A system of relations between subjects of higher educational service market is considered on the basis of transactional approach. 

The author defines types of transactions between the subjects taking into account their economic interest. 

Грицишин Марія 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ОСОБЛИВОСТІ СПРАВЛЯННЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ В УКРАЇНІ 
Військовий збір має важливе значення у фінансовому забезпеченні обороноздатності нашої держави та її захисників. 

Метою наукового дослідження виступає вивчення особливостей  «військового збору» в Україні . 

Військовий збір - це податок на зарплату. Вступив в силу з 3 серпня згідно зі змінами до Податкового кодексу і державного 

бюджету на 2014 рік. Разом із «військовим збором»,для збільшення прибуткової частини бюджету,істотно збільшені рентні 

ставки на видобуток вуглеводів і руд,скасовано пільги з оподаткування прибутку від операцій з цінними паперами та в 

готельному бізнесі. Платниками збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 Податкового кодексу, а саме податковий агент 

,фізична особа – резидент (нерезидент), яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні. Об’єктом оподаткування 

військовим збором є доходи, визначені ст. 163 Податкового кодексу. Для резидента – це загальний місячний (річний) 

оподатковуваний дохід; доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування 

(виплати, надання); іноземні доходи – доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України. 

Головною метою введення військового збору - поповнення державного бюджету ,шляхом стягнення з усіх роботодавців і 

працівників податок у розмірі 1,5 % із зарплати,а також нарахування виплати єдиного внеску  на загальнообов’язкове 

соціальне страхування,які компенсуються з бюджету мобілізованим працівникам. 

Стратегічними напрямами  використання коштів - за працівниками, призваними на військову службу за призовом під час 

мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету 

середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від 

підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за 

рахунок коштів Державного бюджету України в порядку,визначеному Кабінетом Міністрів України. Єдиний внесок на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування не нараховується на виплати, які компенсуються з бюджету в межах 

середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.  

Враховуючи зазначене, особа одночасно перебуває в трудових відносинах з підприємствами,організаціями та установами 

та, а також перебуває на обліку в військовій частині.  

Правилам сплати ПДФО та відповідно до ст. 168 ПКУ військовий збір сплачується при кожній виплаті  такого доходу, з 

якого він утримується. Тому банки зобов’язані приймати платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного 

подання розрахункового документа на перерахування цього збору до бюджету. Отже, виплачуючи заробітну плату як за 

першу, так і за другу половину місяця, збір розраховується, перераховується і утримується одночасно з усіма іншими 

обов’язковими утриманнями. 

Бухгалтерський облік розрахунків за військовим збором потрібно вести на субрахунку 642 "Розрахунки за обов'язковими 

платежами", на якому відповідно до Інструкції № 291 ведеться облік розрахунків за зборами (обов'язковими платежами), які 

справляються відповідно до чинного законодавства та облік яких не ведеться на рахунку 65 "Розрахунки зі страхування" . 

Нині «військовий збір» продовжено. Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді продовжити військовий збір до 1 січня 

2016 року і підвищити збір на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі іноземної валюти з 0,5% 

до 2%. Про це йдеться в зареєстрованому 15 вересня законопроекті №5079. 

Отже,ефективність «військового збору» є  пріоритетною у державному регулюванні економіки країни. Тому,на сьогодні, 

до державного бюджету у 2014 році по статті воєнний збір надійшло – 2,5 млрд. грн., за січень-лютий 2015 року – 1,1 млрд. 

грн. Відповідно до п. 16 прим. 1 підрозділу 10 розд. XX  Кодексу тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради 

України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір. Тобто термін відміни 

адміністрування військового збору на сьогодні - не визначено. 

http://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ006769
http://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ006769
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МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ В УМОВАХ 

КУРСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 
В умовах надмірної волатильності валютних курсів найбільш важливим для економічної безпеки компанії є управління 

валютними ризиками  при організації її міжнародних розрахунків.  

Можливість математичного вирішення цієї проблеми полягає у розробці інструментарію моделювання управління 

валютними ризиками компанії з урахуванням стану її поточних зовнішньоекономічних операцій в умовах невизначеності, 

який дав би змогу чітко сформулювати тактику компанії щодо управління власним валютним портфелем. Під валютним 

портфелем компанії ми розуміємо сукупність різних видів валют, що перебувають у її розпорядженні. Метою управління 

валютним портфелем є не лише запобігання знецінення валют, а й запобігання зниженню економічного ефекту від 

зовнішньоекономічних операцій внаслідок коливань валютних курсів. 

Для оцінки стійкості курсів валют необхідно обрати відповідний критерій, який би дозволив оцінити динаміку цінності 

конкретного виду валюти. Доцільним є використання критерію Гурвіца [2]. Тоді майбутній валютний курс буде 

розраховуватися таким чином: 

 

𝑤𝑗
𝐺 = 𝑤𝑗

𝑚𝑎𝑥 × 𝑔𝑗 + (1 − 𝑔𝑗) × 𝑤𝑗
𝑚𝑖𝑛 ,                                                      (1) 

 

де 𝑤𝑗
𝐺– коефіцієнт Гурвіца для курсу j-ої валюти; 

      𝑤𝑗
𝑚𝑎𝑥– максимальний прогнозований курс j-ої валюти;  

      𝑔𝑗– відповідний коефіцієнт песимізму-оптимізму для курсу j-ої валюти; 

      𝑤𝑗
𝑚𝑖𝑛– мінімальний прогнозований курс j-ої валюти. 

 

 Наступним кроком є визначення темпу зміни курсу валют, у якому як майбутній курс використовується той, що 

розрахований за критерієм Гурвіца: 

 

𝐺𝑗 =
𝑤𝑗

𝐺 

𝑤𝑗
0 ,                                                                                                (2) 

 

де  𝐺𝑗  –темп зміни курсу j-ої валюти; 

𝑤𝑗
𝐺– коефіцієнт Гурвіца для курсу j-ої валюти; 

𝑤𝑗
0– згладжений за експонентою середній курс j-ої валюти за певний період часу N. 

 

На другому етапі ми розраховуємо потреби компанії в конкретних видах валюти для забезпечення оплати за імпортними 

контрактами та визначаємо прогнозні надходження від експортної діяльності. Якщо зобов'язання перевищують  наявні 

резерви та прогнозовані надходження, то виникає потреба у придбанні додаткових валютних ресурсів, яку можна 

задовольнити шляхом використання ресурсів у національній валюті або через переформування валютного резерву компанії.  

На третьому етапі ми здійснюємо мінімізацію ризику втрати вартості наявного валютного резерву. Для цього визначаємо 

співвідношення наступним чином: 

 

𝐾 =
𝑚𝑎𝑥

𝑖={1...𝑛}
(𝐺𝑖)

𝑚𝑖𝑛
𝑖={1…𝑛}

(𝐺𝑖)
,                                                                                          (3) 

 

де 𝑚𝑎𝑥
𝑖={1...𝑛}

(𝐺𝑖) –найвищі темпи зміни курсу i-ої валюти;  

𝑚𝑖𝑛
𝑖={1…𝑛}

(𝐺𝑖)–найнижчі темпи зміни курсу i-ої валюти.  
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Ми встановили нормативне значення коефіцієнта 

K=1,005. Якщо значення K на певну дату перевищує 

встановлене нами нормативне значення, то приймаємо 

рішення про переформування валютного резерву 

компанії до того часу, доки значення K не повернеться до 

нормативного. 

Для ілюстрації запропонованого методу управління 

валютним ризиком, припустимо, що у валютному 

портфелі деякої компанії початково були розміщені 100 

USD, 100 EUR, 100 RUB. За результатами вирішення 

задачі переформування валютних резервів компанії було 

отримано відповідні результати, наведені у таблиці 1.  

У випадку, коли компанія не здійснює заходів, 

спрямованих на мінімізацію валютних ризиків, гривнева 

вартість її валютного портфеля упродовж 

досліджуваного періоду збільшиться лише на 6, 55 UAH 

або на 0,35%. 

 

 

 

Таблиця 1 

Переформування валютного резерву компанії 

№ Дата USD EUR RUR Абсолютна вартість Зміна вартості 

1 20.03.2013 100 100 100 1890,03 0 

 21.03.2013 -100 100 (+3090,8055) 3190,8055 1890,72 +0,69 

3 22.03.2013 - 100 3190,8055 1893,43 +2,71 

4 25.03.2013 - -100 (+3974,8112) 7165,6167 1897,46 +4,03 

5 26.03.2013 +232,0177 0 -7165,6167 1888,86 -8,6 

6 27.03.2013 232,0177 0 - 1889,78 +0,92 

7 28.03.2013 -232,0177 +181,299 - 1889,68 0,1 

8 29.03.2013 - 181,299 - 1890,44 +0,76 

9 01.04.2013 - -181,299 +7226,0405 1890,33 -0,11 

10 02.04.2013 - - 7226,0405 1891,05 -0,72 

11 03.04.2013 - - 7226,0405 1871,54 -19,51 

12 04.04.2013 - - 7226,0405 1855,65 -15,89 

13 05.04.2013 - - 7226,0405 1863,60 +7,95 

14 08.04.2013 - - 7226,0405 1870,82 +7,22 

15 09.04.2013 - - 7226,0405 1888,89 +18,07 

16 10.04.2013 +232,2069 - -7226,0405 1888,89 0 

17 11.04.2013 232,2069 - - 1889,23 +0,34 

18 12.04.2013 232,2069 - - 1888,89 -0,34 

19 15.04.2013 232,2069 -  1889,93 +1,04 

20 16.04.2013 -232,2069 - +7303,1221 1890,04 +0,11 

21 17.04.2013 - - 7303,1221 1895,89 +5,85 

22 18.04.2013 - - 7303,1221 1884,21 -11,68 

23 19.04.2013 - - 7303,1221 1884,94 0,73 

24 22.04.2013 - - 7303,1221 1878,36 -6,58 

25 23.04.2013 - - 7303,1221 1873,98 -4,38 

26 24.04.2013 - - 7303,1221 1886,40 +12,42 

27 25.04.2013 - - 7303,1221 1898,81 +12,41 

28 26.04.2013 - - 7303,1221 1898,81 0 

29 29.04.2013 - +179,4224 -7303,1221 1909,04 +10,23 

30 30.04.2013 +234,4928 -179,4224 - 1901,27 -7,77 

 Джерело: Розраховано автором за допомогою програми Microsoft Excel 

В результаті переформування валютного резерву компанії його гривнева вартість за 30 операційних днів збільшилася на 

11,24 UAH або на 0,6%. За даних умов, економічний ефект застосування проаналізованого методу управління валютними 

ризиками для оптимізації валютного портфеля компанії становить 0,25% його початкової гривневої вартості.  

За допомогою запропонованого нами інструментарію підприємство може розв’язати такі завдання: 

- формування ефективної структури валютного портфеля компанії;  

- визначення найбільш сприятливих валют для укладання експортних та імпортних угод; 

- відстеження коливань цінності валютного резерву компанії та своєчасного прийняття рішень щодо переведення його до 

національної валюти; 

- визначення обсягів купівлі та продажу валют та мінімізація валютних ризиків при здійсненні зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Особливістю даного методу є те, що присутній суб’єктивний фактор – у моделі розробник задає параметри, що 

характеризують поведінку та переваги економічного суб’єкта на валютному ринку – наприклад, рівень схильності до ризику 

економічних суб’єктів чи консерватизму. При розрахунку коефіцієнту оптимізму-песимізму, прогнозованих значень 

валютного курсу, а відтак і коефіцієнта Гурвіца модель базується на динаміці валютного курсу у попередній період, тому за 

 
Рис. 1. Значення коефіцієнта K з 21.03.2013 до 30.04.2013 

Джерело: Побудовано на основі розрахунків, проведених за 

допомогою програми Eviews  
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певних економічних умов може не враховувати й інші важливі фактори, що зумовлюють різкі несподівані зміни валютного 

курсу.   
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MANAGEMENT METHODS OF FOREIGN-EXCHANGE RISKS IN AN INTERNATIONAL COMPANY UNDER THE 

CONDITIONS OF EXCHANGE RATE INSTABILITY 

In the context of an extreme exchange rates volatility managing the foreign-exchange risks is very important for the economic 

safety of a company because of performing its international settlements. The article describes the development of managerial decision’s 

tools in the currency and financial sphere based on statistic and stochastic indicators. Due to this company has an opportunity to define 

the tactics of its own currency portfolio management. 

Марія Дідик 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ОЦІНКА АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ 
Суспільство протягом свого існування постійно контактує з навколишнім середовищем. Вплив людини на природу має як 

позитивний, так і негативний характер. Екологічний стан довкілля у країнах світу з кожним роком стає все складнішим. 

Україна не є винятком. Центр екологічного законодавства та політики Єльського Університету у 2012 році оприлюднив 

результати щорічного рейтингу країн світу за індексом екологічної сталості. Індекс екологічної сталості враховує успіх країн 

у зниженні впливу забруднення довкілля внаслідок економічної діяльності на здоров’я людей та природні екосистеми. 

Україна за даним рейтингом посіла 102 місце серед 132 країн світу. [1] Тому можемо стверджувати, що для нашої країни 

екологічні проблеми – надто гострі, і не лише через катастрофу у Чорнобилі, але й у зв’язку з посиленням антропогенного 

впливу на довкілля, забрудненням та зниженням якості природного середовища. Серед основних екологічних проблем в 

Україні ми можемо виділити такі: деградація земельних ресурсів, небезпечні геологічні процеси, забруднення повітря, велика 

кількість побутових відходів, знищення лісів, неякісна вода, наслідки Чорнобильської катастрофи. 

Найважливішим багатством України є земля, адже до нас належить близько 28% світових площ грунтів черноземного 

типу, які ми знищуємо внаслідок безграмотного, хижацького використання природних ресурсів. Основними чинниками 

антропогенного впливу на ґрунти є порушення правил внесення і зберігання хімічних речовин, утворення промислових і 

побутових відходів, викиди забруднюючих речовин та радіонуклідів, надходження забруднених стічних вод тощо. Ситуація, 

яка склалася сьогодні з земельними ресурсами потребує уваги з боку державних структур, адже політика у сфері 

природокористування, екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища є пріоритетною. 

Підтвердженням цього є те, що лише 15 % території України вважається мало забрудненою, забруднені та дуже забруднені – 

40 та 30 % відповідно, 17 % території зазнає підтоплення, більше ніж 18 % території вражено ерозією. Ці проблеми 

загострюються внаслідок зростання інтенсивності використання земель. З кожним роком стають відчутнішими негативні 

екологічні наслідки техногенного впливу, що завдають шкоди земельним ресурсам. Також негативно впливає на якісний стан 

земель їх забруднення несанкціонованими звалищами промислових, побутових, сільськогосподарських та інших відходів 

виробництва та споживання. Щорічно в Україні для складування відходів шлаконакопичувачів відводиться близько 5-7 тис. 

га. 

Забруднення повітря є однією з основних екологічних проблем України, адже за 2013 рік на 1 особу було викинуто в 

атмосферу 148 кг забруднюючих речовин. Кожного року в атмосферу України потрапляє понад 6 млн. тонн шкідливих 

речовин. У 2013 році  викиди метану та оксиду азоту, що відносяться до парникових газів становили відповідно 928,7 та 15,4 

тис.т. Порівняно з 2008 роком, викиди метану збільшились на 4,9 тис.т, тоді як викиди оксиду азоту зросли майже вдвічі. 

Викиди діоксиду вуглецю, який впливає на зміну клімату у 2013 році становили 230,7 млн.т, що на 21,3 млн.т більше ніж у 

2008 році. Головними забруднювачами повітря є промислові підприємства. У 2013 році понад 64% небезпечних речовин, що 

потрапили в атмосферу, припало на стаціонарні джерела забруднення. Від них в повітря надійшло 4,3 млн.т забруднюючих 

речовин, що близько на 5% менше ніж у 2008 році [2]. Від роботи пересувних джерел забруднення в атмосферу у 2013 році 

надійшло 2,4 млн.т забруднюючих речовин. Основна частка припадає на викиди автомобільного транспорту – 90,6%. 

Як відомо, організм людини на 80% складається з води, тому вона відіграє одну з основних ролей у житті людини. У 2013 

році в країні спожито 10,1 млрд.м3 води, що на 1,7 % менше порівняно з 2008 роком. Проте, проблема забруднення води в 

Україні хвилює кожного її громадянина. За даними Державної служби статистики, протягом 2013 року у водойми скинуто 1,7 

млрд.м3 забруднених стоків, що на 1 млрд.м3 більше ніж у 2008 році [3]. Також значного негативного впливу незадовільна 

робота очисних споруд, адже у водойми потрапило 85 % недостатньо очищених зворотних вод. Решта води (0,3 млрд. м3) – 

надійшла у водойми без будь-якого очищення. Причому варто зазначити, що потужність очисних споруд дозволяла повністю 

очистити забруднені зворотні води. 

Однією з головних екологічних проблем України сьогодні можна назвати проблему утилізації і переробки різних відходів. 

У країні діє близько 800 офіційних звалищ, загальна кількість сміття на яких перевищила 35 млрд.т. За інформацією 

Міністерства екології та природних ресурсів, загальна площа всіх полігонів з відходами вже займає 4% площі України [4]. 

Речовини, які виділяються в результаті хімічних реакцій на сміттєвих звалищах спричиняють негативний вплив на природне 

середовище, повітря, водні ресурси, ґрунти. За даними Державної служби статистики у 2013 році в Україні утворилося 448,1 

млн.т відходів I-IV класів небезпеки, у тому числі від економічної діяльності підприємств і організацій – 439,1 млн.т, у 

домогосподарствах – 9,0 млн.т [2]. Частину відходів утилізовують шляхом переробки та спалювання. У таблиці 1 представлені 

дані щодо утворення та поводження з відходами у 2013 році (табл. 1). 

Таблиця 1 

http://epicharts.activewebdev.com/v01/downloads/2012EPI_Report.pdf
http://epicharts.activewebdev.com/v01/downloads/2012EPI_Report.pdf
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Основні показники утворення та поводження з відходами у 2013 році 

 
Обсяги відходів І-ІV класів небезпеки,  

тис.т 

У тому числі І-ІІІ класів небезпеки 

тис. т у % до 2008 року 

Утворено - всього 448117,6 919,1 39,9 

Спалено 918,7 15,1 46,9 

Утилізовано, оброблено 147177,9 439,0 47,8 

Джерело: Складено автором за даними Державної служби статистики [3] 

 

Незважаючи на особливу гостроту екологічних, економічних і соціальних проблем, світоглядна парадигма збалансованого 

розвитку не набула достатнього поширення в Україні, а ухвалені на найвищому міжнародному рівні документи не знайшли 

належного відображення в інституційному розвитку, державній політиці, національних програмах та економічній практиці 

[5]. 

Практика засвідчує, що майже всі адміністративні та природоохоронні заходи спрямовані на боротьбу не з 

першопричинами, а з руйнівними наслідками нераціонального використання природних ресурсів. Виходячи з цього, на 

сучасному етапі вітчизняна екологічна політика повинна ґрунтуватися на сприянні здійснення підприємствами запобіжних 

заходів, які б забезпечувалися розвитком їхньої матеріально-технічної бази, тобто екологічні витрати необхідно враховувати 

у затратах на виробництво. Технічне переозброєння функціонуючих підприємств у поєднанні зі системою економічних 

інструментів може принести позитивні еколого-економічні результати. На сьогоднішній день основну масу матеріально-

фінансових ресурсів слід спрямовувати передусім на розробку та освоєння ресурсоощадних технологій, безвідходних, 

екологічно чистих виробництв [6]. 
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ASSESSMENT OF HUMAN IMPACTS ON THE ENVIRONMENT UKRAINE 

The state of the environment in Ukraine. The main environmental problems in our country and their causes. It was established that 

the domestic environmental policy is ineffective and suggested ways to improve it. 
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІОЕКОСИСТЕМ В ГОСПОДАРСЬКІЙ 

СИСТЕМІ УКРАЇНИ 
Ні наявність матеріальних передумов ні можливість змоделювати та спрогнозувати можливі варіанти майбутнього у 

взаємовідносинах суспільства та природи не можуть самі по собі, автоматично забезпечити розв’язання сучасних 

соціоекологічних проблем та запобігти глобальній екологічній кризі. Її фундаментальні корені лежать в особливостях 

людського способу існування і “готувались” всією історією розвитку цивілізації. У цьому плані не є винятком і Україна. Для 

аналізування рівня ефективності функціонування соціоекосистем України застосовано статистичний метод кластеризації. 

За допомогою методу k-середніх регіони країни за якісною характеристикою були поділені на 4 кластери залежно від 

екологічного стану в них (табл. 1). 

Таблиця 1 

Середні значення за кластерами (екологічні показники, 2014р.) 

№ Екологічні показники Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 

1. Викиди забруднювальних речовин в атмосферне 

повітря від стаціонарних та пересувних джерел, 

тис. т 

120,37 286,20 307,30 1 365,20 

2. У тім числі від пересувних джерел забруднення, 

тис. т 
71,29 120,85 116,20 209,60 

3. Скидання забруднювальних речовин 

зворотними водами у поверхневі водні об’єкти, 

млн. м куб 

10,78 66,00 112,30 527,00 

4. Наявність відходів I–III класів небезпеки за 

регіонами (на кінець року; тис. т)  
147,92 415,85 934,10 3 401,30 

Джерело: обчислено на підставі даних Статистичного щорічника України за 2014 р. 

 

http://ecoclubua.com/2012/01/v-ekolohichnomu-rejtynhu-ukrajina-102-sered-132-krajin/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/
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Згідно з розрахунками, до 1-го кластера (сприятливий екологічний стан) було віднесено такі області: Вінницьку, Київську, 

Запорізьку, Волинську, Кіровоградську, Закарпатську, Миколаївську, Сумську, Рівненську, Чернігівську, Тернопільську, 

Херсонську, Житомирську, Черкаську, Івано-Франківську, Хмельницьку, Чернівецьку, Полтавську. До 2-го кластера 

(задовільний екологічний стан) увійшли такі області: Львівська, Харківська. До складу 3-го кластера (незадовільний 

екологічний стан) увійшли такі області: АРК, Луганська, Одеська. До 4-го кластера (критичний екологічний стан) було 

віднесено такі області: Донецьку, Дніпропетровську (рис. 1.). 

 
Рис. 1. Графік середніх значень параметрів для кластерізації регіонів Україниза екологічними показниками в 2014 р. 

 

Окрім оцінки екологічного рівня життя населення, було проаналізовано соціально-економічні показники за областях 

регіонами України у 2014 р. Для визначення кількості кластерів, ґрунтуючись на значеннях соціально-економічних 

показників, побудовано дендрограму агломеративної кластеризації областей України. 

За допомогою методу k-середніх області країни за характеристикою поділено на 3 кластери залежно від соціально-

економічного стану (табл.2). 

Таблиця 2 

Середні значення за кластерами (соціально-економічні показники, 2014р.) 

№ Соціально-економічні показники Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

1. Наявний дохід у розрахунку на одну особу (грн) 4 104 3 232 2 802 

2. Чисельність наявного населення (осіб) 3 911 111 2 397 330 1 277 138 

3. Середня заробітня плата на початок року (в розрахунку на 

одного штатного працівника грн) 
2459 2 062 1 882 

4. Зовнішня міграція (кількість вибулих) 
1 409 848 340 

5. Чисельність ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД 
349 121 90 

6. Відвідування населенням 

закладів культури та 

мистецтва за регіонами 

6а. Театри 275 143 338 033 196 531 

6б. Кіно 373 408 393 061 322 092 

7. Загальна сума призначених субсидій на оплату житлово-

комунальних послуг тис. грн 
29 059 12 044 6 460 

8. Кількість зареєстрованих злочинів тис. 
56 28 13 

9. Кількість навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації 
43 25 16 

Джерело: обчислено на підставі даних Статистичного щорічника України за 2014 р. 

 

За результатами аналізу області країни були поділені на 3 кластери. До 1-го кластера (високий стан) було віднесено 

області: Дніпропетровську, Донецьку, Харківську. До 2-го кластера (середній стан) було віднесено області: АРК, Вінницьку, 

Запорізьку, Київську, Луганську, Львівську, Одеську. До 3-го кластера (низький стан) увійшли області: Волинська, 

Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Сумська, 

Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська (рис. 2). 

 
Рис. 2. Графік середніх значень параметрів для кластерізації регіонів України 

за соціально-екологічними показниками у 2014 р. 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Аналіз соціально-економічного та екологічного стану областей показав їх тісний взаємозв’язок. Врахування такої 

залежності у разі побудови стратегії соціоекологічного розвитку областей, так і країни загалом підвищить обґрунтованість 

прийняття управлінських рішень. Але, як свідчить проведений аналіз, на практиці високий соціально-економічний стан в 

областях відповідає несприятлиятливій екологічній ситуації в них. Для вирішення цієї проблеми було запропоновано 

використовувати двовимірну матрицю позиціонування регіонів країни у площині “екологічний стан–соціально-економічний 

стан”. Матриця містить п’ять зон, які характеризуються різними значеннями екологічних та соціально-економічних 

показників в областях країни. Отримані результати проведеного кластерного аналізу виявили визначальність екологічного 

чинника у формуванні соціоекосистеми, оскільки високі соціально-економічні результати супроводжуються погіршенням 

якості довкілля. Соціоекосистеми сформовано за подібністю соціально-економічних та екологічних показників та забезпечено 

використання організаційно-управлінського механізму для можливості організації управління в цих соціоекосистах. Ми 

наголошує на важливості соціоекологічної свідомості та соціоекологічної культури у ефективному функціонуванні 

соціоекосистеми. 
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ANALYSIS SOTSIOEKOSYSTEM EFFICIENCY OF THE ECONOMIC SYSTEM IN UKRAINE 

For analysis of the functioning sotsioekosystem Ukraine applied statistical clustering method .. received results of cluster 

analysisrevealed vyznachalnist environmental factors in shaping sotsioekosystemy as high socio-economic results accompanied by 

deterioration of the environment. 

Тетяна Дануца 
 Львівський національний університет імені Івана Франка 

СУБКОНТРАКТНА МОДЕЛЬ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ТА ВЕЛИКОГО БІЗНЕСУ 
На сьогоднішній день в Україні склалась така  економічна ситуація, яка опосередковується обмеженням  фінансових 

ресурсів, змінами в правовому секторі, застійними процесами на багатьох ринках вимагає особливих підходів до вирішення 

даної проблеми шляхом розвитку взаємовигідної ринкової інтеграції в будь – якому секторі економіки, вивчення зарубіжного 

досвіду та узагальнення вітчизняного досвіду і подальше його розповсюдження. 

Зокрема, варто розглянути кооперування суб’єктів малого підприємництва, оскільки саме малий бізнес є провідним 

сектором ринкової економіки. Виділимо такі форми взаємодії з виробничо – господарськими структурами , як: субпідряд, 

франчайзинг, лізинг, венчурне фінансування. Розглядаючи взаємодії малих підприємств з великими, середніми і собі 

подібними малими підприємствами не можна знехтувати не менш важливим класом взаємодій – з організаційними 

структурами, що складають зовнішнє середовище малого бізнесу, оскільки їх вплив відіграє іноді вирішальну роль у 

становленні і розвитку малого підприємництва.  

Взаємодія суб’єктів малого бізнесу з фінансовими, управлінськими органами  а також органами регулювання в першу 

чергу визначається рівнем державної підтримки господарюючих суб’єктів та ефективності функціонування даної системи, 

оскільки вище названі установи та органи впливають безпосередньо на становлення і функціонування малого 

підприємництва.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Взаємодія суб’єктів малого бізнесу 

 

Формою виробничо – функціональних зв’язків є субпідряд, формою виробничо – збутових – франчайзинг, формою 

виробничо – фінансових – лізинг,а формою інноваційних функціональних  інтеграційних зв’язків є венчурне фінансування. 

Основною формою взаємодії суб’єктів малого та великого бізнесу виступає  субконтрактна модель кооперування, зміст 

якої полягає у довгострокових відносинах між великим підприємством, яке виступає основним виробником деякої продукції, 

та значною кількістю малих підприємств, що працюють на принципі подетальної технологічної, модельної спеціалізації 

виробництва продукції. 

Механізм взаємодії учасників субконтрактної моделі полягає у двосторонніх умовах та вигодах, що їх отримують суб'єкти 

в процесі співпраці. Основними складовими визначеної моделі виступають виробничі, економічні та ринкові процеси, в 

результаті яких кожний з учасників отримує відповідний ефект, який визначається не тільки в економічному зростанні обсягів 

виробництва і збуту, але й стосується виробничого та трудового потенціалу. 

Взаємодія суб’єктів малого бізнесу 

З виробничо-

господарськими 

структурами 

З великими, середніми і 

собі подібними 

підприємствами 

З органами управління, 

регулювання та 

фінансовими органами 
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Так, для великого підприємства такий ефект визначається через: технологічний розподіл праці; зменшення кількості 

етапів технологічного процесу; можливість здійснювати технологічне переоснащення; поновлення модельного ряду 

продукції; зменшення витрат виробництва; здешевлення продукції; просування товарної марки на інших сегментах ринку. 

У свою чергу мале підприємство отримує наступні переваги від провідного підприємства: надане в оренду приміщення та 

засоби виробництва; гарантоване замовлення на виконання роботи; участь у виробничому процесі та сфері обслуговування 

великого підприємства; можливість виконувати роботу під торговельною маркою великого підприємства; регулярне 

постачання сировини та матеріалів; гарантоване забезпечення збуту; постійна інформація щодо стану попиту та пропозиції 

на ринку продукції; результати проведених маркетингових досліджень. 

Доволі часто малі підприємства укладають такі контракти із декількома великими підприємствами, тим самим 

поширюючи свої партнерські стосунки за межі одного ланцюга. 

Реалізація субконтрактної моделі виступає важливою складовою стратегічного розвитку малого бізнесу, формує його 

незалежну, конкурентоспроможну позицію на ринку. 
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SUB-CONTRACT MODEL OF INTERACTION OF SMALL AND LARGE BUSINESSES 

The main form of interaction of small and large businesses serving sub-contract model cooperation, the content of which is long-

term relationship between the large enterprise, which is the main manufacturer of some products, and a large number of small businesses 

operating on the principle of detailed hotel technology, the model of specialization of production. 

Олена Дзюрій  
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО 

ВДОСКОНАЛЕННЯ 
Відбулись значні зміни в оподаткуванні страхових компаній, особливо у механізмі справляння податку на прибуток. Тому 

в даному дослідженні будемо аналізувати порядок розрахунку та сплати податку на прибуток страховиками з урахуванням 

усіх змін. 

Ведеться багато дискусії щодо способу та бази оподаткування страхових компаній, що буде «золотою серединою» між 

мінімальним податковим тиском на страховиків та максимально можливими податковими надходженнями. Тому дана тема є 

дуже актуальною і потребує подальшого дослідження. 

Основними завданнями оподаткування страхової діяльності є узагальнення даних для отримання підсумків результатів 

про господарську діяльність страхової компанії і контроль за дотриманням кошторисної, фінансової та платіжної дисципліни 

страховою компанією. Система бухгалтерського і податкового обліку страхової компанії має суттєві відмінності щодо обліку 

доходів і витрат. 

До особливостей оподаткування страхових організацій можна віднести наступні: діяльність, безпосередньо пов’язана зі 

страхуванням та перестрахуванням,  не є об'єктом оподаткування  податком на додану вартість; методика і ставки 

оподаткування страхових компаній відрізняються залежно від виду страхової діяльності та інші[1]. 

Відповідно до чинного Податкового кодексу (далі- ПКУ) [2] основним податком для страховика за своїм обсягом  є 

податок на прибуток, решта зборів і податків є такими ж самими як і для інших платників податків.  

У зв'язку із застосуванням нового підходу до оподаткування прибутку підприємств, докорінно змінилося формулювання 

об'єкта оподаткування і передбачає загальні правила оподаткування прибутку та спеціальні правила оподаткування доходу 

страховика: 

- за загальним правилом, об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який 

визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку 

або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до П(с)БО або МСФЗ на різниці, які 

виникають; 

- за спеціальним правилом – дохід страховика у вигляді отриманих (нарахованих) страхових премій за договорами 

страхування та перестрахування. [3].  

Оподаткування валового доходу (прибутку) страховиків здійснюється за такими ставками (табл. 1). 

Таблиця 1 

Ставки оподаткування податком на прибуток для страхових організацій 

№ Об’єкт оподаткування Ставка податку 

1 для податку на дохід ("non-life") 3% 

2 для податку на дохід ("life") 0% 

3 для податку на прибуток  18% 

Джерело: Складено автором за даними ПКУ [2]. 

 

Об'єкт оподаткування страховика, до якого застосовується ставка розраховується як сума страхових платежів, страхових 

внесків, страхових премій, нарахованих за договорами страхування і співстрахування (включаються до складу об'єкта 

оподаткування страховика тільки в розмірі його частки страхової премії, передбаченої договором співстрахування). 
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Головною відмінністю від попередньої редакції ПКУ є виключення інших, ніж премії, доходів від страхування: 

інвестиційний дохід; доходи від реалізації права регресної вимоги страховика та інші доходи, нараховані страховиком у межах 

страхової діяльності. 

Податок на дохід , нарахований страховиком  що підлягає сплаті до бюджету, передбачає коригування фінансового 

результату до оподаткування (далі – ФРДО) на суми податкових різниць, яка зменшує фінансовий результат до 

оподаткування такого страховика (рис 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Загальна схема коригувань фінансового результату до оподаткування 

Джерело: [3]. 

 

Таким чином, існує декілька податкових різниць, які коригують фінансовий результат до оподаткування податком на 

прибуток, які пов'язані з формуванням та використанням страхових (технічних і математичних) резервів. Проте за відсутності 

нормативного забезпечення, а саме Методики, яка має визначатись Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, застосування таких податкових різниць поки що не можливе. 

ПКУ визначено, що податок на дохід, визначений як об'єкт оподаткування є частиною податку на прибуток. Проте це 

підтверджує те, що страховику не слід розраховувати на можливість коригування об'єкта оподаткування, який буде 

сплачуватись за базовою ставкою, окрім як на суму нарахованого податку на дохід. 

Саме в цьому полягає деяке протиріччя. Незрозумілим залишається саме співвідношення бази оподаткування прибутку – 

фінансового результату до оподаткування – та бази оподаткування податком з доходу – нарахованих премій, оскільки ФРДО 

за правилами бухгалтерського обліку формується в тому числі й за рахунок доходів і витрат на страхування. Отже, може 

виникнути ситуація, коли доходи будуть оподатковані двічі: один раз у складі податку на дохід, другий – у складі податку на 

прибуток. Детально розглянемо на рис 2.  

Раніше оподаткування страхових компаній України передбачало відрахування до бюджету 3% від розміру доходу, 

отриманого від страхової діяльності. За новим законодавством, до цього податку додали ще й 18% податку з прибутку, тобто 

була введена двоступенева систему оподаткування, яка характерна для багатьох країн Євросоюзу. Річ у тому, що страхові 

організації сплачуватимуть: 

– податку на прибуток за загальною ставкою – визначається за правилами бухгалтерського обліку з урахуванням 

коригувань на податкові різниці; 

– податку на дохід за спеціальною ставкою – визначається на основі нарахованих страхових премій. 

Прийнята система оподаткування за рік здатна практично знищити страховий бізнес України. За оцінкою експертів ці 

податкові нововведення можуть призвести до збільшення податкового навантаження на 30-35% [4].  

 

 
Рис.2. Оподаткування страховика порівняно з попередньою редакцією ПКУ 

Джерело: [3]. 

 

В запропонованій системі оподаткування на 2015 рік відсутній прописаний перелік витрат, який враховується при 

визначенні фінансового результату страховика до оподаткування, тому незрозуміло, які витрати необхідно віднімати при 

розрахунку бази оподаткування з інших доходів. Також не прописано, які страхові резерви можливо враховувати при 

визначенні фінансового результату до оподаткування, що, в свою чергу, також може значно вплинути на збільшення бази 

оподаткування і, як наслідок, збільшення податку на прибуток. 

Зрозуміло, що уряд шляхом таких нововведень сподівався зібрати більше податків, але в підсумку ефект може виявитися 

прямо протилежним. Можливо, на перших порах податкові надходження зростуть. Але оскільки сьогодні страховий бізнес 

малорентабельний, то цілком імовірно, що в цих умовах частина страхових компаній почне затримувати виплати, а інша 

частина страховиків просто піде з ринку, не маючи можливості виконувати свої зобов'язання перед клієнтами. Таким чином, 
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споживачі страхових продуктів можуть зіткнутися зі збільшенням вартості певних страхових послуг, банкрутством страхових 

компаній, що, як наслідок, ще більше наростить недовіру населення і підприємств до страхового ринку України. 

Маючи прекрасні потенційні можливості страхової галузі, ми змушуємо своїх громадян фінансувати охорону здоров'я 

приватно, тобто з власних кишень. Крім цього, Україна, напевно, єдина країна, яка, у разі регулярних повеней та стихійних 

лих, оплачує збитки, включаючи побудову або відновлення приватних житлових будинків, за рахунок резервного фонду 

Кабміну. У всьому світі це робить страхова галузь країни, інтегрована у світову фінансову систему [5]. 

Ще одним заходом, щодо покращення вітчизняної системи оподаткування страхової діяльності є запровадження змішаних 

ставок оподаткування прибутку й валових доходів страховиків. Ставки податку слід диференціювати залежно від частоти 

реалізації ризику (чим вища ймовірність настання страхового випадку, тим меншою має бути ставка податку). Запровадження 

змішаної системи оподаткування поставить страхові компанії в рівні ринкові умови господарювання з іншими видами 

діяльності, зменшить ризик банкрутства більшості з них, а також дасть можливість зберегти існуючу тенденцію росту 

надходжень податку з прибутоку страховиків у бюджет, дасть поштовх для розвитку страхування. 

Отже, ціла система регуляторних впливів на страховий ринок і на власників компаній з метою серйозної докапіталізації 

галузі та встановлення жорсткої відповідальності за невиконання зобов'язань перед клієнтами, тобто, невиплата або затримка 

виплат повинна розглядатися регулятором і каратися найсерйознішим чином. Усе це суттєво підніме довіру всього населення 

до страхування та позитивно вплине на розвиток страхової галузі. Страхові компанії зможуть нарощувати капітал, уряд збере 

набагато більше податкових надходжень, а клієнти будуть задоволені. 
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PECULIARITY OF TAXATION OF INSURANCE ACTIVITY AND RECOMMENDATION FOR IMPROVEMENT 

In this research were considered the peculiarities of taxation of insurance companies, special attention was given to income tax. 

Also were defined object of taxation and tax rates according to new law changes. There are comparisons of the old and new tax system 

of insurance activity. In conclusion, are presented measures that will improve the tax system for insurance companies, which will 

enlarge the level of citizen confidence to insurance and increase tax revenue to budget. 
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АНАЛІЗ ІНТЕРНЕТ-АУДИТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ВІКІПЕДІЇ 
Сучасний розвиток економіки тісно пов'язаний із поширенням інформаційних технологій, створенням та споживанням 

інформаційного продукту, а також постійному оновлені знань індивідів, самонавчанні. Майкл Портер зазначав, що за умов 

сучасної динамічної економіки на перше місце виходить конкурентна перевага, що спирається на продуктивне використання 

усіх існуючих ресурсів [1]. Збільшення ефективності використання наявних ресурсів вимагає постійного вдосконалення знань 

та навичок працівників, вдосконалення технологій та впровадження інновацій. Таким чином виникає новий тип економіки – 

економіка знань, що ставить замету конвертування знань в створення нових технологій та товарів для забезпечення стійких 

темпів економічного розвитку [2].  

Серед факторів, що впливають на розвиток економіки знань виділяють розвиток інформаційних технологій, наявність 

кваліфікованих працівників, високій рівень освіти та доступність знань для населення [3]. Варто зазначати, що сучасний 

рівень розвитку унеможливлює використання виключно вузькоспеціалізованих знань. Натомість економіка потребує 

постійного оновлення, поглиблення уже отриманих знань та використання інтегрованих знань [4].  

Важливе місце серед доступних ресурсів займає Вікіпедія – вільна загальнодоступна он-лайн енциклопедія, що містить 

понад 538 тисяч україномовних та понад 4 мільйонів англомовних статей із різних галузей знань. Фонд Вікімедіа наголошує 

на можливості неточностей у статтях, проте починаючи із 2004 року, було проведено декілька досліджень з метою визначити 

достовірність статей англомовної Вікіпедії. Зокрема, за результатами досліджень Каліфорнійського університету у 2007 році 

61% респондентів з числа редакторів енциклопедій визнали статті Вікіпедії повністю чи частково повнішими у порівнянні із 

Британською Енциклопедією (Encyclopedia Britannica) [5]. Дослідження цього ж закладу у 2012 році виявили, що 76% 

респондентів зазначили, що надані статті Вікіпедії є точними [6]. У той же час за результатами дослідження Нотінгемського 

Університету 13% статей Вікіпедії містять різного роду помилки [7,8]. 

Нами було проаналізовано ріст кількості користувачів української Вікіпедії за допомогою математичних моделей дифузії 

інновацій. Під дифузією інновацій розуміють процес поширення інновації (нового товару чи послуги) серед населення чи 

цільової групи споживачів/користувачів. Для аналізу динаміки кількості користувачів Вікіпедії нами використовувалися такі 

моделі: 

а) експоненціальну модель; 

б) модель Фішера-Прая; 

в) модель Діксона. 

Експоненціальна модель часто використовується для опису ринку та окремих груп споживачів. Модель набуває вигляду: 

 

𝐹(𝑡) = 𝐶𝑒𝑏𝑡       (1) 
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де F(t) – кількість користувачів у момент часу t,  

b – коефіцієнт пропорційності, які характеризує швидкість поширення інновації. 

 

Модель Фішера-Прая [9] описує процес поширення інновації за умови заміщення схожого продукту. При цьому модель 

припускає, що існуючий продукт заміщається інноваційним із кращими характеристиками. Дана модель описується 

рівнянням (2). 

 

𝐹(𝑡) =
𝑚

(1+𝑒−𝑏(𝑡−𝑡50))
       (2) 

 

де F(t) – кількість користувачів у момент часу t,  

m – потенційна максимальна кількість користувачів,  

b – коефіцієнт пропорційності, які характеризує швидкість поширення інновації,  

t50 – період часту коли інновація пошириться на половину теоретичної аудиторії (F(t)=m/2). 

 

На відміну від моделі (2) модель запропонована Діксоном [8] припускає, що сприйняття інноваційного продукту 

відбувається, не у зв’язку із його характеристиками, а через моральні переконання споживачів, наприклад перехід на 

відновлювальні (або екологічно безпечні) елементи живлення.  

Дана модель базується на використанні кривої Гомпертца та описується наступною формулою: 

 

𝐹(𝑡) =
𝑚

(1+𝑒−𝑒−(𝑏(𝑡−𝑡37))
)
    (3) 

 

де F(t) – кількість користувачів у момент часу t,  

m – потенційна максимальна кількість користувачів,  

b – коефіцієнт пропорційності, які характеризує швидкість поширення інновації,  

t37 – період часту коли інновація пошириться на половину теоретичної аудиторії (F(t)=0.37*m). 

 

Адміністрування, підтримку та розробку технологій на яких базується Вікіпедія здійснюється американським фондом 

Вікімедія. Відповідно до політики фонду всі користувачі мережі Інтернет мають вільний та безкоштовний доступ до статей 

Вікіпедії, також редагувати та створювати нові статті. Проте виключно зареєстровані користувачі можуть обговорювати та 

видаляти недостовірні статті.  

Головна сторінка української версії Вікіпедії була створена у грудні 2003 року анонімними користувачами та 

представниками розробника, а перший користувач був зареєстрований у січні 2004. За 10 років кількість зареєстрованих 

користувачів збільшилася із 1 користувача у грудні 2003 року до 11 115 у вересні 2014 року [11].  

Для аналізу та порівняння моделей використовувалися дані із грудня 203 до вересня 2014 року (130 періодів). Параметри 

рівнянь (1)-(3) наведені у таблиці 1.  

Таблиця 1 

Параметри моделей дифузії 

 Експоненціальна 

модель 

Модель 

Фішера-Прая 

Модель 

Діксона 

Параметри моделі С=396,2013 

b=0,0265 

m=13341 

b=0,05 

t50=101 

m=22586 

b=0,01895 

t37=112 

Коефіцієнт детермінації (R2) 0,972488 0,998787 0,99986 

Сума квадратів помилок 43 606 717,00 1 921 539,79 220 659,76 

 

За результатами аналізу емпіричних даних встановлено, що модель запропонована Р.Діксоном та крива Гомпертца 

найкраще описує динаміку приросту зареєстрованих користувачів української Вікіпедії. Додатково варто зазначити, що дана 

модель демонструє значно меншу похибку для початкових періодах (t<50). На основі обчислених параметрів моделі можемо 

стверджувати, що кількість користувачів буде активно зростати у наступних 110 періодах, після чого зростання кількості 

нових користувачів значно сповільниться. Темпи приросту зареєстрованих користувачів можуть значно відрізнятися від 

прогнозованих у випадку значних структурних змін в політиці фонду Вікімедія або різкому збільшені кількості користувачів 

мережі Інтернет. 

Список використаних джерел: 

1. Porter, Michael E. (1998). "Clustersand the New Economics of Competition". Harvard Business Review. December: 77–90. 

2. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: монографія/ Антонюк Л. Л., Поручник А. М., 

Савчук В. С. – К. : КНЕУ, 2003. – 394 с 

3. Amidon, Debra M.; Formica, Piero; Mercier-Laurent, Eunika, eds. (2005). Knowledge Economics: Principles, Practices and 

Policies. Tartu University Press. ISBN 9949-11-066-1. 

4. Іванова В.В. "Економіка, заснована на знаннях, та економіка знань: адекватність використання категорій". - Механізм 

регулювання економіки № 3, 2011.  

5. "Survey of Wikipedia accuracy and completeness". California State University at Dominguez Hills. May 2006. Retrieved 2012-

12-10. 

6. "Survey of Wikipedia accuracy and completeness". Larry Press, Professor of Computer Information Systems, California State 

University. 2006. Retrieved 2007-10-31. 

7. Chesney, Thomas (May 16, 2006). "An empirical examination of Wikipedia's credibility". Retrieved 2010-01-20. 

8. "Expertsrate Wikipedia's accuracy higher than non-experts". 'Ars Technica. November 27, 2006. Retrieved 2007-10-31. 

9. Dixon R. Hybrid Corn Revisited // Econometrica., 1980, v. 48, № 6. 

http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic1188431.files/Class%2010%20Mar%205/GSD5421%20Porter%20New%20Economics%20of%20Competition%201998.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_Business_Review
http://en.wikipedia.org/wiki/California_State_University_at_Dominguez_Hills


22nd International Scientific Conference of Students, Postgraduates and Young Researchers 15-16 MAY, 2015  

ACTUAL PROBLEMS OF UKRAINE’S ECONOMIC SYSTEM FUNCTIONING  L’VIV 

68 

10. J. C. Fisher, and R. H. Pry, A simple substitution model of technological change, Technological Forecasting and Social Change, 

3(1), (1971) 75-78. 

11. http://stats.wikimedia.org/EN/TablesWikipediaUK.htm 

Volodymyr Dovhanyk  
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ANALYSIS OF UKRAINIAN INTERNET AUDIENCE OF WIKIPEDIA 

The modern economy is closely linked to the information technology distribution, creation and consumption of informational 

products, continuously improvement of existing knowledge, and individuals self-studying. In the article the main innovation diffusion 

models are reviewed and applied for analyzing dynamics of Ukrainian Wikipedia users. Based on the historical data corresponded 

models are analyzed and the growth of users in future periods is forecasted. 

Анна Дудко, Микола Левицький 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ІДЕАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР – МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? 
Існування організації тісно пов’язане з управлінською діяльністю. Без ефективного менеджменту жодне підприємство не 

зможе довго і успішно функціонувати на величезному і розвинутому ринку, не зможе протистояти могутнім фірмам-

конкурентам. Лише менеджер або група керівників може з маленької фірми зробити велику корпорацію або ж навпаки 

привести підприємство до закриття або банкрутства. Незалежно від сфери діяльності і відповідальності усі менеджери мають 

багато спільного, але кожен керівник є індивідуальністю і розробляє власні методи ефективного управління як організацією 

загалом так і окремими її частинами.  

Існують різні, так звані класичні теорії, які описують справжнього менеджера. Автори наділяють керівника усіма 

можливими якостями, навиками, ролями, функціями, принципами та правилами керування, роблячи із працівника ідеального 

управлінця. І неодноразово зазначають, що справжній менеджер повинен володіти усіма ними.  

Топ-менеджер корпорації чи керівник маленької фірми повинен прагнути до ідеалу, проте він не може ним стати. На нашу 

думку ідеального керівника не існує, проте він повинен постійно вдосконалюватись і володіти певними якостями. 

Ідеальний менеджер є обізнаним, ефективним, орієнтованим на досягнення, організованим, логічним та послідовним, 

харизматичним, готовий ризикувати та орієнтований на зміни, уважний до людей та їхніх потреб. 

Керівник може інтегрувати усіх потрібних людей для успішного досягнення цілей. Він знає, як побудувати таку команду, 

в якій його роль буде непомітною; розуміє потребу в змінах, проте впроваджує їх обережно та вибірково; здатний визначити 

лідерський потенціал серед своїх працівників і не боїться наймати та просувати яскравих, амбітних людей.  

Менеджер заохочує творчість, і шукає консенсусу під час прийняття рішень. Він здатний мотивувати інших до важкої 

праці для досягнення цілей організації; уміє делегувати; систематично навчає своїх підлеглих; дипломатично розв’язує 

конфлікти, поважаючи очікування людей та їхні амбіції; ділиться інформацією, а не монополізує її,  потім використовуючи 

для отримання більшої влади. 

Він системно працює над розвитком ринків, виробничих потужностей, фінансів, людських ресурсів для організації. 

Ідеальний менеджер – міф, тому що кожен керівник є харизматичною особистістю, який має певний набір якостей. Іноді 

виникає помилкове твердження, що фірму до тріумфу приводить менеджер. Організація досягає висот поєднуючи різні стилі 

управління не в одній особі, а у взаємодоповнюючих керівниках. 

За теоріями провідних бізнес-тренерів існує чотири ролі менеджменту, кожна з яких є необхідною, а разом їх достатньо 

для ефективного управління. Це продукування або виробництво, адміністрування, підприємливість та інтегрування. 

Якщо ви продукуєте результати, наприклад, задовольняєте потреби клієнтів, для яких існує організація, та адмініструєте, 

то компанія буде результативною та ефективною в короткостроковому періоді. Якщо ви поводитесь підприємливо та 

інтегруєте, то організація буде ефективною в довгому періоді часу. Якщо виконувати усі чотири ролі разом, організація буде 

прибутковою. 

Основна мета виробництва – це максимізація прибутку і задоволення потреб споживача. Керівник, який володіє цією 

роллю вміє задовольняти потреби клієнтів. Він добре знає що потрібно клієнту і вони звертаються саме в його фірму, а не до 

конкурентів. Він повинні розуміти технологію створення продукту. 

Адміністрування – працює над тим, щоб організаційні процеси були систематизованими: щоб компанія робила правильні 

речі у правильному порядку з правильною інтенсивністю. Роль адміністратора забезпечує ефективність у короткостроковому 

періоді. Однак адміністратор не виробляє. Він дивиться на речі реально і з найменшою похибкою, відповідно не ризикує. 

Роль підприємця втілюється у понятті „візіонер”, який може передбачити напрям для організації,є в природний спосіб 

противним у середовищі постійних змін і таким чином гарантує результативність компаній у довгому періоді. У нього багато 

ідей, тому ця роль поєднує креативність із бажанням ризикувати. 

Менеджер повинен інтегруватися, що означає побудову клімату та системи цінностей, які б мотивували людей в 

організації працювати разом, щоб ніхто не загубився, забезпечуючи ефективність організації в довгому періоді часу. 

Менеджери можуть бути талановиті у двох або іноді у трьох ролях, проте без інтегрування така людина не буде лідером. 

Ідеального керівника не існує тому, що одна роль суперечить іншій. Для прикладу, якщо менеджер успішно виконує 

адміністративну роль (встановлює чіткі правила, норми, обмежує сферу діяльності організації), то він не може одночасно 

проявити підприємливість (прагнення до відкриття нових ринків, прийняття кардинальних змін щодо діяльності організації). 

Організації, щоб досягти ефективного менеджменту , повинні розуміти та прийняти нову парадигму: спрацює лише єдине 

рішення - це взаємодія у групі людей із взаємодоповнювальними стилями управління. Підприємству потрібна команда 

лідерів, менеджерів, керівників, чиї стилі різні, але доповнюють одне одного; які можуть разом працювати та збалансовувати 

стереотипи один одного; у кого розвинута хоча б одна з чотирьох ролей, причому відмінна від ролей членів команди, а інші 

ролі  - на мінімальному рівні компетенції. Одну особа не може управляє всім: виробництвом, адмініструванням, 

підприємництвом та інтегруванням [1, с. 106]. 

Якщо проаналізувати історію будь-якої успішної організації, то бачимо, що успіх вона завдячує команді людей, чиї стилі, 

поведінка та потреби були різними, але які, тим не менш, працювали разом. Хоча досягнення компаній зазвичай приписують 

одній особі, за нею, як правило, стоїть команда, яка уможливлює успішну роботу лідера. Кожна управлінська команда повинна 

складатися із членів, чиї сильні сторони доповлюють слабкі сторони інших.  
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Ми вважаємо, що менеджер може призвести організацію до беззаперечного успіху завдяки своїм лідерським здібностям, 

тобто вмінням зробити успішну команду навколо себе. Лідерство - це вміння вести людей за собою. Відомий бізнес-експерт 

Джон Максвелл сказав: «Лідерство полягає радше в характері, ніж у посаді». 

Отже, наше дослідження довело, що менеджером називається людина, яка керує успішною організацією, володіє 

професійними організаційними та особистими навиками, якостями та ролями. Для того, щоб прагнути до ідеалу, необхідно 

щодня вдосконалюватись, професійно зростати і самоактуалізуватися. Це можливо коли менеджер працює у 

взаємодоповнюючій команді. Тому ефективний менеджмент залежить не від однієї людини, а від групи людей, які лише разом 

можуть ефективно виконувати основні ролі менеджменту.  
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IDEAL MANAGER - MYTH OR REALITY? 

In this scientific article analysed the main features of a perfect manager. The main goal is to show that the perfection is not a real 

concept, but an aim of every manager, that can be achieved with his constantly improving. The authors suggested the basic ways of 

selfdevelopment and the main professional traits which promote success. 

Юрій Дужий 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ І ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ 

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 
Актуальність теми. Серед вітчизняних фахівців дискусійними є питання про доцільність та ступінь використання 

конкретних механізмів бюджетоформуючих податків в сучасних умовах господарювання. Податок на прибуток підприємств 

– один із найважливіших податків, який є основою податкової системи України. 

Проблемам справляння податку на прибуток підприємств в своїх роботах багато уваги приділяли такі вчені як: 

Андрущенко В.Л., Василик О.Д., Волкова Ю.О., Данілов О.Д., Денисенко Д.Є., Довгалюк В.І., Єрмоленко Ю.Ю., Квасовський 

О.Р., Кириленко О.Л., Кравченко Т.О., Крисоватий А.І., Онисько С.М., Паєнтко Т.В., Плугатар О.А. та інші. Необхідно 

підкреслити, що вітчизняні науковці зробили вагомий внесок в удосконалення справляння податку на прибуток підприємства. 

Разом з тим, недостатньо дослідженими залишаються питання щодо виявлення основних проблем і шляхів покращення 

окремих напрямів удосконалення механізму справляння та адміністрування цього податку. 

Метою даного дослідження є аналіз проблем податку на прибуток та пошук шляхів його удосконалення в рамках дії 

Податкового кодексу України (далі – ПКУ)[1]. 

Податок на прибуток підприємств – це прямий податок, сплачуваний підприємствами з прибутку, одержаного від 

реалізації продукції (робіт, послуг), основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей, інших 

видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а також із прибутку від орендних операцій, роялті та від 

позареалізаційних операцій [2, c.255]. 

У світовій практиці податок на прибуток є однією з основних частин бюджету у будь-якій країні. Підприємство є 

платником податку на прибуток, так як воно здійснює діяльність, яка спрямована на отримання прибутку. Прибуткове 

оподаткування підприємств спричиняє серйозний вплив на розвиток підприємництва, оскільки воно може як стимулювати 

так і дестимулювати його розвиток [2, с.257]. 

Діючий порядок справляння податку на прибуток підприємств має багато проблем і українська влада намагалася вирішити 

частину з них за допомогою введення в дію ПКУ. Наведемо найголовніші проблеми справляння податку на прибуток 

підприємств, які існували до запровадження ПКУ [3, с.139]: 

Наявність двох обліків – бухгалтерського та податкового. Тут головна проблема полягала в тому, що дані види обліку 

регламентувалися різними нормативно-правовими актами, що призводило до виникнення різноманітних суперечностей. 

Безсистемне надання економічно необґрунтованих пільг з податку на прибуток. Такі пільги не можна назвати 

ефективними стимулами чи регуляторами підприємницької діяльності. Досвід розвинутих країн свідчить, що поширення 

форми підтримки підприємства, як пільги на податок з прибутку, не є перспективною. 

Серед різного роду прямих податків (прибуткового, майнового, земельного, на спадщину і дарування, на грошовий 

капітал, промислового) по своєму фіскальному значенню переважають прибуткові податки, тобто податки, що охоплюють 

оподатковування прибутку (доходу) підприємств і організацій і оподатковування особистих прибутків громадян [5, с.1]. 

Згідно з ПКУ, об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду 

на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду. 

Податок нараховується платником самостійно за ставкою, визначеною ПКУ, від оподатковуваного прибутку за такі 

податкові періоди: календарний квартал, півріччя, три квартали, рік. Для виробників сільськогосподарської продукції, які не 

є платниками фіксованого сільськогосподарського податку річний податковий період починається з 1 липня поточного 

звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року. 

Базова ставка податку на прибуток, як і в 2014 році, так і після змін, становить 18% (п. 136.1 ПКУ). 

Скасовано ставку 5% для суб’єктів ІТ-індустрії. Без пільгової ставки лишилися суб’єкти з пріоритетних галузей 

економіки. До 2016 року ще діятиме ставка 0% для тих, хто перебуває на так званих «податкових канікулах». 

Щодо передбачення, то податок на прибуток розраховуватимуть на підставі даних бухгалтерського обліку, шляхом 

коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, які визначатимуть платники з доходом більше 20 млн грн 

на рік, або 5% від загальної кількості платників. Відповідно до прийнятого законодавства, 95% платників податку зможуть 

визначати податок на прибуток підприємств за даними фінансової звітності без визначення різниць. Отож, із 2015 року  

здійснюється перехідінші на нові правила розрахунку податку на прибуток. Податок обчислюватиметься виходячи із 

бухгалтерського фінансового результату (за П(С)БО чи МСФЗ), відкоригованого на різниці, передбачені ПКУ (амортизаційні 

різниці, різниці, які виникають при формуванні резервів (забезпечень), різниці, які виникають під час здійснення фінансових 

операцій (пп. 134.1.1 ПКУ)[8]. 
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Об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом 

коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у 

фінансовій звітності підприємства відповідно до П(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до Розділу ІІІ 

ПКУ[1]. 

Чинний у даний час в Україні податок на прибуток підприємств має значну зовнішню подібність до податку на прибуток 

корпорацій зарубіжних країн. І дійсно, фактично всідіючі підприємства тепер по організації несуть у собі в більшій мірі ознаки 

колективної форми власності, тобто їхній прибуток має явні ознаки колективного прибутку. Проте на відміну від 

Європейських держав прибуток підприємств, заснованих на приватному капіталі, оподатковується податком із прибутку 

також, як і акціонерних товариств. В Україні відношення власності ще не прийняло такого рівня розвитку, щоб можна було 

чітко визначити об'єкт оподатковування, виходячи з застосовуваного підходу в країнах із розвиненою економікою. 

В багатьох постсоціалістичних країнах Східної Європи і країнах СНД частка податку з прибутку підприємств у дохідній 

частині бюджету перевищує частку прибуткового податку з громадян. Аналогічна ситуація спостерігається й в Україні. У 

порівнянні з прибутковим податком із громадян податок із прибутку підприємств має в прибутках бюджету України більша 

питома вага. Крім того, варто звернути увагу, що частка податку з прибутку і бюджетних надходжень має тенденцію до 

збільшення, а частка прибуткового податку з громадян, навпаки, – до зменшення [4]. 

Отже, проблема збільшення дохідної бази Державного бюджету, зокрема за рахунок податку з прибутку підприємств, 

повинна вирішуватись комплексно з урахуванням податкового навантаження на підприємництво, а також із врахуванням 

оптимальних надходжень вiд податку з прибутку підприємств до Державного бюджету України. 

Прибуткові податки тісно пов'язані з оздоровленням фінансово-кредитних відносин, забезпеченням дохідних частин 

бюджетів різних рівнів. Водночас, вони не повинні зводити нанівець зацікавленість підприємств і населення в економічній 

активності. Цим і визначається зміст і основні напрями удосконалення системи прибуткового оподатковування в Україні. До 

доходів належать надходження, визначені частиною другою ст.29 Бюджетного кодексу України, а також збір на розвиток 

виноградарства, садівництва і хмелярства, кошти екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів 

(включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений 

особливими умовами ліцензії строк, у сумі 37.749,8 тис. гривень(2014 р.), 53,5 відсотка екологічного податку (крім податку, 

визначеного пунктом 4 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України), надходження від реалізації автомобілів, 

засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що 

перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади 

підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, а з 1 серпня 2014 року плата за 

одержання інформації з державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України та центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців"[7]. 

Сучасні зміни в оподаткуванні прибутку, передбачені ПКУ, дещо зменшують розходження між бухгалтерським і 

податковим обліком прибутку, однак ці два види обліку залишаються. 

Щодо різниць та нових тенденцій у 2015 році, то уряд анонсував три види податкових різниць, насправді маємо чотири 

групи різниць, тобто кількість різниць аж ніяк не три, а саме: 

- різниці щодо амортизації необоротних активів; 

- різниці щодо формування резервів; 

- різниці при здійсненні фінансових операцій; 

- інші різниці (придбання активів у неприбуткових організацій, у нерезидентів (в тому числі нерезидентів - пов'язаних 

осіб), що зареєстровані у державах ,з нижчою податковою юрисдикцією, різниці при здійсненні контрольованих 

операцій тощо ПКУ). Правда, у ПКУ такі різниці кваліфіковані як різниці від фінансових операцій [4]. 

Таблиця 1 

Податкові надходження в доходах Держбюджету за період 2012-2014рр. 

 

Отже, аналізуючи динаміку структури податкових доходів Державного бюджету за останні три роки (див. табл. 1), можна 

констатувати, що надходження від таких податків, як  податки з доходів та податки на прибуток, тобто прямих податків, 

зменшувалось протягом досліджуваного періоду. Так у 2013 році надійшло менше на  0,5 млрд. грн., ніж у попередньому 2012 

році, а у 2014 році надійшло на 9,3 млрд. грн. менше, ніж у попередньому. 

Отже, проблеми, які виникають при оподаткуванні прибутку підприємств, на жаль досі залишаються актуальними для 

платників цього податку. Позитивним вважаємо скасування системи податкового обліку в частині справляння податку на 

прибуток та запровадження механізму індексації доходів і витрат підприємства з метою визначення їхнього реального 

фінансового результату. Фіскальна політика щодо податку на прибуток є стимулюючим чинником ділової активності усіх 

суб’єктів господарювання, яку слід проводити зважено. До того ж, вона має бути одним із інструментів створення 

сприятливого клімату для залучення інвестицій. Сподіваємося, що сьогоднішня система оподаткування прибутку підприємств 

буде і надалі реформуватися, відбудеться заплановане ПКУ зниження базової ставки та усунення необґрунтованих пільг, 

оптимізація податкової бази, а також удосконалення процесу адміністрування податку на прибуток. Необхідно ввести чіткі 

правила формування витрат, доходів і фінансового результату, а, отже, унеможливити використання схем із мінімізації 

прибутку, який підлягає оподаткуванню. 
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Corporate income tax - a direct tax paid by companies on profits derived from the sale of goods (works, services), fixed assets, 

intangible assets, securities, currency values and other types of financial resources and values, as well as income from rental operations, 

and royalties from non-sales operations 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ НАДАНИХ ПОСЛУГ  
З переходом України до ринкових принципів господарювання сфера послуг стає одним із секторів економіки, що в умовах 

кризи нарощує обсяги виробництва в порівняльних цінах. Як правило, нові робочі місця створюються або у вже існуючих 

організаціях у міру їхнього розширення, або при відкритті нових підприємств. У розвинених країнах сектор послуг перебуває 

там, де утворене найбільше число нових компаній. Близько 70% всіх нових приватних компаній – це обслуговуючі компанії. 

Сектори економіки тісно пов’язані один з одним. Взаємодія між виробництвом і послугами є найбільш сильною: одне не може 

існувати без іншого.  

Значний внесок у дослідження проблеми обліку в галузях економіки в Україні зробили такі вчені, як П. Атамас, Г. В. 

Базась, Башнянин, Н. Даниленко, В. Геєць, В. Герасимчук, В. Захожай, Е. Лібанова, М. Маниліч, С. Мочерний, І. Михасюк, 

Л.Панкова, Г. Шутак та інші. В роботах наведених вище авторів розглядаються методологічні, теоретичні та практичні 

аспекти розвитку та конкурентоспроможності підприємств сфери послуг в Україні та світі, однак проблемам, пов’язаним із 

впливом характерних особливостей послуг, як продукту, на  порядок відображення в обліку наданих послуг значної уваги не 

приділяється. 

Метою дослідження є перегляд та удосконалення засад відображення в обліку наданих послуг та їхня характеристика. 

Відповідно до ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності», затвердженого наказом Держспоживстандарту 

від 11.10.2010 № 457 із змінами, послуги − це результат економічної діяльності, відносно якого не можна встановити права 

власності. Послуги не підлягають продажу окремо від процесу їх виробництва. Момент завершення виробництва послуги 

збігається з моментом надання послуги  споживачеві [3]. 

Дослідники й аналітики розробляли критерії для визначення послуг. У результаті було виділено загальні для послуг 

характеристики: невідчутність; послуги невіддільні від джерела; послуги не підлягають зберіганню; мінливість якості. 

Якщо саму послугу можна визначити як результат корисної діяльності, що змінює стан людини або товару, то в умовах 

ринкової економіки цей результат безумовно є товаром, має мінову вартість і корисність. 

Найважливішою характерною рисою послуг є те, що в структурі товару-послуги домінують невідчутні якості. Однак 

багато ринкових пропозицій містять у собі як відчутні, так і невідчутні аспекти. Наприклад, внаслідок проведення 

маркетингових досліджень з’являється звіт (матеріальний товар), в якому зображено результати цілого ряду послуг 

(спілкування із споживачем, розробка стратегії досліджень, опитування респондентів, аналіз результатів). 

Усе це свідчить про те, що розбіжність між пропозицією матеріального товару і товару-послуги належить розглядати як 

відносне, а не абсолютне явище. Положення кожного з товарів залежить від співвідношення його відчутних і невідчутних 

компонентів. Крім невідчутності існує ще три характерні риси послуг: невіддільність від джерела послуги, мінливість якості 

та неможливість зберігання. 

Невіддільність від джерела означає, що послуги здебільшого виробляються і споживаються одночасно. Отже, покупець 

ніби включається у процес виробництва послуги і знаходиться у безпосередньому контакті з виробником послуг. 

Мінливість послуг є неминучим наслідком їх невіддільності від джерела і виражається в тому, що якість послуг 

коливається в широких межах залежно від їх виробників, від часу і місця надання послуг, а також від багатьох інших чинників. 

Незбереження послуг означає, що їх неможливо зробити завчасно, а потім продавати в міру необхідності або можливості. 

Послуги можна виробити і продати тільки за наявності попереднього замовлення на їхнє виробництво. 

При відображенні в бухгалтерському обліку господарських операцій з надання послуг слід точно визначити порядок 

формування доходів і витрат. При цьому треба пам’ятати, що відповідно до п.10 П(С)БО 15 «Дохід», дохід, який пов’язаний 

з наданням послуг, визнається виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути 

достовірно оцінений результат цієї операції. Для цього має виконуватися така умова: можлива достовірна оцінка доходу. 

Дохід від надання послуг визнається після їх фактичного виконання. Для цього використовують дані первинних документів, 

в яких фіксується робота працівника сфери послуг; ймовірні економічні вигоди від надання послуг; можливо достовірно 

оцінити ступінь завершеності надання послуг на дату балансу;  можливо достовірно оцінити витрати, здійснені для надання 

послуг і необхідні для їх завершення [1]. 
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Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг проводиться згідно з п. 11 П(С)БО 15 «Дохід». Звично надання 

окремої послуги та внесення плати за неї відбувається в межах одного робочого дня. Якщо клієнту необхідне тривале 

отримання послуг, то такий клієнт вносить кошти в оплату за кожен окремий етап надання послуг безпосередньо у той день, 

коли були отримані такі послуги в межах окремого етапу. 

Згідно з принципом нарахування та відповідності доходів і витрат, витрати визнаються одночасно з отриманням доходів, 

пов’язаних із здійсненням таких витрат. Але якщо витрати неможливо пов’язати з доходом певного періоду, то тоді вони 

відображаються у тому звітному періоді, у якому були здійснені.  

Відповідно до п. 11 П(С)БО 16 «Витрати», собівартість реалізованих послуг складається з: виробничої собівартості послуг, 

виконаних протягом звітного періоду; нерозподілених постійних загальновиробничих витрат; наднормативних виробничих 

витрат [2]. Таким чином, виробнича собівартість послуг згідно П(С)БО 16 складається з прямих матеріальних витрат, прямих 

витрат на оплату праці, інших прямих витрат, змінних загальновиробничих та постійних розподілених загальновиробничих 

витрат. 

Для обліку доходів від надання послуг Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій передбачено субрахунок 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг». За кредитом цього рахунку 

відображається виручка від реалізації робіт  і послуг, а за дебетом − ПДВ від реалізації та чистий дохід (різниця між виручкою 

та ПДВ), що списується на рахунок 79 «Фінансові результати».  

Таким чином, можемо зробити висновок, що характерні особливості наданих послуг визначальним чином впливають на 

систему обліку підприємств у сфері послуг. Суб’єкти господарювання, основний вид діяльності яких – надання послуг, 

зобов’язані дотримуватись вимог нормативного забезпечення щодо визнання доходів і витрат у сфері послуг. 
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Ivan Franko National University of L`viv  

CHARACTERISTIC AND REFLECTION IN THE ACCOUNTING OF THE RENDERED SERVICES 

The thesis exposes the principles of reflection in the accounting of the rendered services and their characteristics. The tasks of 

accounting at enterprises of services sphere are caused by the requirements of the management of economic activities of the enterprise. 

Services are the result of economic activity. Completion of production services coincides with the moment of providing services to the 

consumer. The provision of separate services and introducing fees for it happens within one working day. Income from rendering of 

services is recognized after their actual performance. 

Софія Дячок 
Львівський національний університет імені Івана Франка  

ОЦІНКА ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОЛІЙНОЇ ГАЛУЗІ 
На світовому ринку продукція українських олієвиробників користується неабияким попитом. Сьогодні Україна посідає 

провідні позиції у виробництві й експортуванні соняшникової олії та насіння соняшнику. А ще 10 років тому вітчизняна 

олійна галузь переживала кризу. Насіння соняшнику масово вивозилося за межі нашої країни. Унаслідок цього переробні 

підприємства припиняли свою роботу й ставали банкрутами. І лише завдяки введенню експортного мита, яке обмежувало 

вивезення соняшнику, вдалося подолати кризові явища. Олійна галузь стала одним з небагатьох валютних джерел, які 

наповнюють державну скарбницю.  

Сьогодні олія - це високорентабельний вид української сільськогосподарської продукції. Виробники олії активно 

впроваджують на переробних підприємствах сучасні унікальні технології з використанням альтернативних джерел енергії. 

Хоча олійна галузь і нарощує темпи виробництва, проте невирішеною залишається низка проблем, частина з яких пов’язана 

з удосконаленням податкової системи. 

За останні 5 років українські переробники олійних культур досягли світової першості в обсягах виробництва та експорту. 

Загальне місце України у світовій торгівлі є досить незначним,і тому тим більше необхідно вивчати і нарощувати конкурентні 

переваги галузевого рівня. [1] 

На сьогоднішній день олійно-жирова галузь є однією з небагатьох, де здійснюється виважена економічна політика і 

підтримується баланс інтересів держави та учасників вітчизняного ринку. Тобто, держава завдяки встановленому 

експортному миту на насіння олійних культур підтримує вітчизняних переробників, а ті, в свою чергу, підтримують ціну на 

продукцію на мінімально можливому рівні для беззбиткового виробництва. [1] 

Глобалізаційні процеси змушують Україну інтенсивно шукати нові ринки збуту для вітчизняних товаровиробників і в 

цьому аспекті, світовий ринок олійно-жирової продукції є для України найбільш привабливим. Сьогодні Україна вийшла на 

друге місце у світі за площами посіву та виробництва соняшнику. Однак, виробництво соняшнику зменшилося з 11,05 млн. 

до 10,133 млн. т. у минулому році, що пояснюється складною політичною ситуацією у країні. [4] 

Аналіз виробництва насіння соняшнику в Україні за останні 5 років наведено в табл.1. 

Таблиця 1 

Виробництво насіння соняшнику в Україні 

 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

Валовий збір у заліковій вазі,тис.тонн 6364 677 8671 8387 11051 10134 

Урожайність, ц/га 15,2 15,0 18,4 16,5 21,7 19,4 

Площі, тис.га 4232 4572 4739 5194 5051 5257 

Рівень рентабельності виробництва,% 64,3 24,3 20,7 74,9 22 24,7 

Внутрішнє використання, тис.тонн 3757 4486,2 4988,1 4098,4 5876,2 4060,5 

http://zakon1.rada.gov.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/
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Експорт, тис.тонн 2607 2285,8 3682,9 7888,6 5174,8 6073,5 

Джерело: Складено на підставі даних [3,4] 

 

На сьогодні основні тенденції у виробництві соняшникової олії, за даними Українського науково–дослідного інституту 

олій і жирів, визначають 20 великих спеціалізованих переробних підприємств із сумарною середньорічною потужністю 4,7–

5,4 млн. т переробки насіння олійних культур. Натомість, за даними асоціації “Укроліяпром”, загальні потужності із 

переробки насіння олійних культур на початок 2014 маркетингового року становили 7,25 млн. тон [3]. 

Підприємства олійно-жирової галузі України можна розділити на три категорії: 

1) Спеціалізовані виробники сирої олії пресовим або екстракційним методом. 

Найбільшими виробниками рослинної олії є ДП «Сан-трейд» (Bunge Ltd.), ПрАТ «АТ Каргілл» (Cargill Inc.), ПрАТ 

«Євротек», ОДО «Холдинг «Зерноторгова компанія», холдинг «Кернел Групп», промислова група «КМТ», ПАТ «Одеський 

олійножировий комбінат», ПрЗАТ «Пологівский МЕЗ». 

2) Виробники рослинної олії, для яких олійне виробництво не є основним видом діяльності. Такі переробники в різних 

регіонах держави виробляють від 10 до 30% усього об'єму олії і є більш залежними від ситуації на внутрішньому ринку, ніж 

на світовому. 

3) Виробники олійно-жирової продукції - маргаринові заводи, миловарні та олійно-жирові комбінати тощо. 

Із метою активізації експортної діяльності підприємств України, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

26.10.2001 р. було схвалено “Програму стимулювання експорту продукції”, яка включає в себе організаційні, фінансово–

економічні та правові заходи. При цьому пріоритети надаються удосконаленню законодавчої сфери, розвитку довготривалих 

взаємовідносин із іноземними партнерами, вдосконаленню діяльності спілок підприємців, диверсифікації товарної та 

географічної структури експорту [5]. 

Щодо зростання обсягів виробництва соняшнику, то Україна фактично вичерпала потенціал розширення посівних площ 

під соняшник як ключовий чинник зростання валових зборів. За оцінками УААН, оптимальна площа під соняшником повинна 

становити 9–10% у структурі орних земель, тоді як на сучасному етапі площа під соняшником у середньому по Україні 

становить 15–20%, а в Донецькій і Дніпропетровській – 42% і 32% відповідно [2]. 

Підприємства олійно–жирового комплексу України мають всі підстави не лише зберігати позиції на зовнішньому ринку, 

але й значно їх посилити. 

Велике значення серед усіх умов розвитку олійно-жирового комплексу має державне регулювання. Держава в змозі 

впливати на ефективне функціонування підприємств олійно-жирового підкомплексу через застосування цілої низки 

інструментів регулювання: цінової і податкової політики, валютного і зовнішньоекономічного регулювання, укладення 

державних контрактів, пільгового оподаткування, надання кредитів за спрощеною системою їх повернення, державних 

дотацій, захисту вітчизняного виробника від іноземної конкуренції. 

Державна політика повинна бути спрямована на пом'якшення несприятливих наслідків функціонування ринку насіння 

соняшнику та продуктів його переробки, а також на підтримку ринкового механізму в цілому. Головну роль тут відіграє 

дотримання відповідного рівня цін та збереження цінового контролю. Крім цього, держава повинна враховувати та 

регулювати якість цінової конкуренції, чесну конкурентну боротьбу товаровиробників, якість вироблюваної продукції, 

можливість своєчасного збуту насіння та продуктів його переробки . 

Складовою частиною загальної проблеми підвищення економічної ефективності виробництва насіння соняшнику є 

проблема якості. Виробництво олійних культур повинно залишатися справою сільськогосподарських підприємств, які мають 

набагато більші розміри землекористування, краще забезпечені засобами механізації, і відповідно, мають кращі умови для 

застосування раціональної сівозміни, придбання високоякісного насіння, інтенсивних технологій вирощування і збирання. 

Основними світовими виробниками насіння соняшнику в 2013-2014 році були (рис.1) Російська Федерація — 13% 

загального виробництва, ЄС — 27-29, Україна - 10, Аргентина — 5, та інші країни — 43%. 

Рослинні олії необхідні всім галузям народного 

господарства. Вони можуть бути надійним джерелом 

валютних надходжень. Серед українських олійних 

культур найбільше значення для досягнення цієї мети 

мають соняшник, соя та ріпак. За обсягами посівних площ, 

олійні культури поступаються лише зерновим. Серед них, 

особливо в останні роки, домінуюче місце займає 

соняшник, частка якого у структурі виробництва олійних 

культур становить понад 90%. Очевидна й важливість цієї 

культури - нині в Україні соняшник є основною 

культурою для виробництва рослинної олії та 

високобілкових кормів, а його експорт приносить значний 

валютний прибуток. 

Формування та удосконалення виробничо-

економічних зв'язків в олійнопродуктовому підкомплексі 

повинно забезпечувати справедливий розподіл кінцевих 

результатів виробництва, скорочення непродуктивних 

втрат сировини і поліпшення її якості шляхом оптимізації 

сировинних потоків і транспортних зв'язків, організації заготівлі, підвищення ефективності переробки, створення мережі 

торговельних закладів тощо. Пріоритетними напрямами подальшого реформування ринку олійної продукції є: розвиток 

сільськогосподарської кооперації, реалізація цінової політики шляхом поєднання вільного ціноутворення з елементами 

державного регулювання, розширення зовнішніх ринків збуту через підвищення конкурентоспроможності насіння соняшнику 

та вітчизняних продуктів його переробки та оперативне формування відповідної митної політики в залежності від 

кон’юнктури світового ринку. 

 
Рис. 1. Структура світового виробництва соняшнику 

в2013-2014 маркетинговому році 

Джерело: Складено автором за даними Державної 

служби статистики [4] 
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EVALUATION OF EXPORT POTENTIAL OF DOMESTIC OIL INDUSTRY 

The article reveals the problems and prospects of the market of oil crops in Ukraine. The state of production, its economic efficiency 

and investment attractiveness. The directions of the further reform of the export potential of oil crops for the development of the 

economy as a whole. 
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Львівський національний університет імені Івана Франка 

КОНТРОЛЬ ВИТРАТ, ЯК ОДНА З ВАЖЛИВИХ ФУНКЦІЙ ЕКОНОМІЇ РЕСУРСІВ 
Проблема управління витратами підприємств є однією з найважливіших і найбільш важких проблем для підприємницьких 

структур. Від рівня і динаміки витрат залежать не тільки фінансові результати окремих підприємств і їхніх структурних 

підрозділів, а ефективність формування національного доходу на рівні держави взагалі [4]. 

Актуальність проблеми управління витратами випливає з необхідності адаптації підприємств до розвитку ринку, а також 

до системи стратегічного управління виробничою діяльністю, що широко застосовується у господарській практиці 

підприємств економічно розвинутих країн. 

В умовах економічної зацікавленості в кінцевих результатах діяльності підприємств необхідна така організація управління 

витратами, яка забезпечувала б формування їхнього оптимального розміру і рівня, а також сприяла оптимальному 

співвідношенню "витрати - прибуток" [5]. 

Контроль витрат є важливою складовою системи управління витратами, без якої неможлива повноцінна реалізація інших 

її функцій.  

Ринкові умови господарства вимагають здійснення перш за все оперативного контролю за формування виробничих затрат, 

який під силу працівникам того чи іншого підприємства (організації). Отже, з усіх видів контролю залежно від суб’єктів його 

здійснення пріоритетного значення набуває внутрішньогосподарський контроль, тобто контроль, що здійснюється 

відповідними посадовими особами всередині підприємства чи організації. 

Контроль дає змогу попередити витрати непродуктивного характеру, ліквідувати негативні моменти в частині 

формування як прямих (основних), так і непрямих (накладних) витрат. 

У сучасних умовах господарювання він повинен бути використаний як засіб підвищення ефективності господарювання, 

одержання максимальної віддачі від вкладених коштів. 

Правильно поставлений внутрішньогосподарський контроль сприяє вияву і мобілізації внутрішніх резервів виробництва, 

впровадженню всього нового та прогресивного і, як наслідок цього, веде до зниження собівартості та підвищення 

ефективності за рахунок інтенсифікації економіки підприємства.  

Критична оцінка діючої системи внутрішнього контролю дає змогу константувати такі недоліки: 

- внутрішньогосподарський контроль переважно орієнтується на перевірку собівартості продукції як кінцевого результату 

підсумкового показника, що склався. - на багатьох підприємствах і в організаціях даний вид контролю не має системного і 

комплексного характеру. Досить часто такий контроль не охоплює повністю об’єкти обліку і калькування затрат, не виявляє 

причин і винуватців перевищення  (завищення затрат). Відомі випадки, коли корисні прийоми контролю не застосовуються 

систематично, що значно зменшує їх ефективність; 

- має місце незначне застосування прогресивних методів перевірки, що гальмує підвищення його ефективності. 

З метою ліквідації цих недоліків необхідно вдосконалювати його шляхом організації комплексної системи внутрішнього 

контролю. 

До основних завдань системи контролю витрат можна віднести:  

- систематичне дслідження динаміки витрат і факторів, які на неї впливають; 

- виявлення відхилень фактичних показників витрат від запланованих чи нормованих; 

- аналіз виявлених відхилень; 

- обґрунтування необхідності здійснення коригуючи заходів під час виконання планових завдань; 

- участь у розробленні коригуючи заходів та планування витрат. 

На етапі контролю за витратами ведеться контроль за кожним центром відповідальності, що дозволяє своєчасно реагувати 

на негативні та позитивні відхилення фактичного рівня витрат від планового, виявити причини та місце виникнення 

підвищених витрат з метою їх запобігання або мінімізації [1, с. 229]. 

Основним завданням управління витратами є пошук шляхів найефективнішого використання наявних обмежених ресурсів 

за допомогою планування, калькулювання, обліку і контролю витрат внутрішньовиробничої діяльності [6]. 

Заходи з економії ресурсів, як правило, є комплексними, в їх реалізації беруть участь групи працівників (колективи 

виробничих дільниць, бригад, цехів, служб підприємства). При цьому постає питання щодо справедливого розподілу премії 

за економію витрат між учасниками даного заходу. На рівні бригад, в умовах використання форми оплати праці за кінцевим 

результатом, воно розв’язується цілком природно. Загальний заробіток за певної форми оплати праці розподіляється між 

членами колективу (бригади) згідно із відпрацьованим часом і коефіцієнтом трудової участі (КТУ). Оскільки премія за 

зниження витрат є складовою загального заробітку колективу бригади, відбувається відповідний розподіл її між членами 
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бригади — учасниками заходу з економії ресурсів. Зрозуміло, що можуть бути використані й інші методики розподілу премії 

за економію витрат між членами бригади. Але всі вони обов’язково мають враховувати внесок кожного працівника в її 

здійснення. Те ж саме стосується й підходів до розподілу премії за економію витрат в інших організаційних ланках 

підприємства [4]. 

Слід знати, що до показників преміювання працівників основного виробництва, які характеризують якісні результати 

їхньої праці в частині стимулюванні зниження собівартості можуть бути віднесені наступні: 

а) економія сировини; 

б) економія матеріалів; 

в) економія паливно-енергетичних ресурсів; 

г) економія інструменту; 

д) економія запасних частин. 

Отже, в основу стимулювання зниження витрат у виробництві, як правило покладено моральне та матеріальне заохочення 

персоналу підприємств. 

Економія матеріальних ресурсів не тільки є важливим резервом зниження витрат на виробництво продукції, але і зменшує 

потребу народного господарства в основних фондах і капітальних вкладеннях, які необхідні для видобутку та виробництва 

матеріалів, палива, енергії на той же обсяг виробничих потреб. Економія матеріальних ресурсів можлива на всіх стадіях 

виробничого процесу. 

Економія матеріальних ресурсів визначається багатьма факторами, що впливають на ступінь використання сировини і 

матеріалів, процеси та шляхи досягнення економії. 

Економія матеріальних ресурсів має величезне народногосподарське значення. Скорочення витрат сировини, матеріалів, 

палива на одиницю продукції рівноцінно збільшенню виробничих ресурсів і відкриває додаткові можливості зростання обсягу 

продукції. Тонна зекономленої бавовни - це майже 8 тисяч метрів добротної матерії на пальто, костюми, сукні. Тонна металу 

- це автомобіль. Значить, зекономлені тонни матеріалів - це додаткові вироби для виробничого і народного споживання. 

Економія матеріальних ресурсів на кожному підприємстві має велике народногосподарське значення і дозволяє скорочувати 

витрати праці, уречевленої в зекономлених матеріалах, збільшувати випуск продукції, сприяє значному зниженню 

собівартості продукції, зростанню прибутку і рентабельності виробництва. 

Економія матеріальних ресурсів, як відомо, досягається полегшенням ваги продукції, що виготовляється, зменшенням 

втрат і відходів у процесі підготовки матеріалу до його виробничої обробці й рядом інших заходів, що скорочують обсяг 

споживаної сировини і матеріалів на одиницю готової продукції.  

Впровадження у виробництво нових, більш економічних матеріалів сприяє встановленню в процесі відтворення більш 

прогресивних пропорцій між окремими галузями, досягненню більш досконалої галузевої структури промислового 

виробництва [3]. 

Pезерви економії матеріальнихресурсів укладені в подальшому вдосконаленні та розробці технічно обгрунтованих 

питомих норм з урахуванням досягнень науки, техніки і передового досвіду. 

Шляхи економії матеріальних ресурсів важко укласти в якусь схему. Загальної інструкції для всіх не існує, а все залежить 

від характеру підприємства, конкретних умов, в яких протікає виробничий процес. Прагнення до економії матеріальних 

ресурсів спонукає до впровадження нової техніки й удосконалюванню технологічних процесів [3]. 

У науково-технологічному аспекті питання підвищення ефективності використання природних ресурсів зводиться до 

розробки та впровадження мало- і безвідходних ресурсо- і енергозберігаючих технологій, в рамках яких забезпечується 

найбільш повне, раціональне використання ресурсів і принципів безвідходності, є основою підвищення ефективності 

виробництва, що дозволяє комплексно вирішувати проблему ресурсозабезпечення економіки і охорони навколишнього 

природного середовища [2]. 

При вирішенні проблеми безвідходності виробництва слід мати на увазі дві сторони єдиного процесу. Перше — це 

найбільш раціональний видобуток та повне використання ресурсів і як наслідок зменшення утворення відходів. Друге — це 

розширення використання відходів, що утворюються. Ці шляхи не виключають, а взаємно доповнюють один одного. 

Поняття безвідходних технологій дещо умовне, оскільки повної безвідходності досягти практично неможливо. 

Коректніше говорити про маловідходні технології. При цьому мається на увазі можливість створення технологічних систем, 

вплив яких на природу не перевищуватиме її відновлювального потенціалу. 

В основу концепції безвідходних технологій лягли три основні положення, а саме: 

- створення максимально замкнених систем, організованих за аналогією з природними екосистемами; 

- раціональне використання всіх компонентів сировини; 

- неминучі впливи на навколишнє середовище не повинні порушувати його функціонування [2]. 

Безвідходне виробництво передбачає встановлення повного контролю над рухом матеріальних ресурсів на всіх стадіях: 

видобутку сировини, її виробничої переробки, споживання, утилізації відходів виробництва і споживання. Безвідходні 

технології стають ефективними навіть у тих випадках, коли собівартість одержаної продукції стає вищою. Проте необхідно, 

щоб перевитрати виробництва були меншими, ніж економія на зменшенні збитків від забруднення навколишнього 

середовища. 

Впровадження безвідходних технологій є також шляхом значного розширення ресурсних можливостей людства.  

Висновки. Для створення в організації системи контролю, яка буде відповідати сучасним стандартам інформаційної 

економіки і забезпечить зворотній зв’язок між очікуваннями, первісними планами і досягнутими реальними показниками 

необхідний розвиток теоретичних і методологічних основ організації контролю на підприємстві. 

Отже, управління витратами – це вміння економити ресурси і максимізувати віддачу від них. Удосконалення системи 

управління витратами націлене на постійний пошук і виявлення резервів економії ресурсів, нормування їх витрат, планування, 

облік та аналіз витрат за їх видами, стимулювання ресурсозбереження і зниження витрат з метою підвищення ефективності 

фінансово-господарської діяльності підприємства. 
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COST CONTROL, AS ONE OF THE IMPORTANT FUNCTIONS OF SAVING RESOURCES 

Іn every economic system, entrepreneurs and managers bring together natural resources, labor, and technology to produce and 

distribute goods and services. But the way these different elements are organized and used also reflects a nation's political ideals and 

its culture.In the article is described the ways of economy resources and importance of cost management. 
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СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК РИНКУ МІЖНАРОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ  
Наша країна має значні перспективи для розвитку туристичного бізнесу. Розгляд української туристичної галузі з погляду 

конкурентоспроможності, дослідження особливостей формування та функціонування, аналіз пріоритетних тенденцій її 

розвитку є актуальним. 

Проблемі функціонування та розвитку світової туристичної галузі присвячені праці І. Балабанова, В. Бабарицьку, 

Н. Ващенко, А. Виноградську, В. Гуляєва, А. Добровольську, Г. Долматова, В. Євдокименка, Є. Єгорова, Р. Заблоцьку, 

Н. Кабушкіна, В. Квартальнова, А. Мазаракі, іноземних учених Р. Бартон, П. Бернекер, А. Бул, Дж. Інгрем, Ф. Котлер, Ч. 

Робінсон, Л. Сміт, Г. Харріс, Дж. Холловей. У роботах зазначених авторів висвітлюються питання становлення та розвитку 

ринку туристичних послуг, його ролі в системі світової торгівлі, визначаються форми та види туризму, приділяється увага 

особливостям функціонування сучасної туристичної індустрії, аналізуються загальні напрями розвитку цієї сфери 

господарювання, специфіка туристичних перевезень тощо. 

Міжнародний туризм є відносно молодою галуззю в світі, хоча свої корені бере з давніх часів, так як велика кількість 

людей відправлялися в подорожі з метою пізнання світу й відкриття нових територій, з торговельними, дипломатичними, 

військовими, релігійними й іншими місіями. Туристичні мандрівки потребували певних послуг з боку місцевого населення в 

плані розміщення, харчування й т.д. Історично першими підприємствами індустрії туризму стали таверни.  

Міжнародний туризм не тільки збільшує валютні надходження в країну, він забезпечує зайнятість населення, а також 

допомагає раціонально використовувати ресурси.  

Значення туризму у світі постійно зростає, що пов'язано зі зрослим впливом туризму на економіку окремої країни. В 

економіці окремої країни міжнародний туризм виконує ряд важливих функцій:. 

- Міжнародний туризм - джерело валютних надходжень для країни і засіб для забезпечення зайнятості. 

- Міжнародний туризм розширює внески в платіжний баланс і ВНП країни. 

- Міжнародний туризм сприяє диверсифікованості економіки, створюючи галузі, що обслуговують сфери туризму. З 

ростом зайнятості в сфері туризму ростуть доходи населення і підвищується рівень добробуту нації [9]. 

Необхідно зазначити, що туризм є найбільш високорентабельною галуззю економіки в США, Франції, Великобританії, 

Австрії, Італії і Іспанії. Прийом туристів на своїй власній території створює робочі місця, формує структуру послуг для 

населення, і приносить значні прибутки, як приватному сектору так і державі у вигляді продаж і одержання від туристської 

індустрії податків. В цих сферах досить великими потенціальними можливостями володіє і Україна [20].  

Що стосується подальшого розвитку світового туризму, то експерти передбачають, що при щорічному зростанні на 8 % 

кількість туристичних прибуттів у Китаї досягне до 2020 р. 137,1 млн осіб. Це видно на рис 1.1. Другим за популярністю 

туристичним напрямком стануть США (102,4 млн осіб), далі - Франція (93,3 млн осіб), Іспанія (71,0 млн осіб), Гонконг (59,3 

млн осіб). За прогнозами ВТО, очікується бурхливий розвиток виїзного туризму. Найбільшими країнами-постачальниками 

туристичних потоків стануть Німеччина, Японія, США, Китай, Великобританія. Обсяг туризму між країнами Західної і 

Східної Європи буде зростати, в основному, у напрямку зі Сходу на Захід.  

Подібний розвиток міжнародних туристичних зв'язків спричинив створення численних міжнародних організацій, що 

сприяють поліпшенню роботи цієї сфери світової торгівлі. 

У їхнє число входять: спеціалізовані установи системи Організації Об'єднаних Націй (ООН), організації, де питання 

розвитку міжнародного туризму обговорюються епізодично і не є головними в сфері діяльності; неурядові спеціалізовані, 

міжнародні комерційні, національні і регіональні організації по туризму. 

http://westudents.com.ua/glavy/101708-45-funkts-upravlnnya-vitratami-pdprimstva.html
http://pidruchniki.com/1272020453085/finansi/funktsiyi_upravlinnya_vitratami_pidpriyemstva
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Рис. 1.1. Кількість туристичних прибутків у світовому туризмі на 2020 р. (млн осіб) 

 

Відповідно до Статуту ВОТ, цілями її діяльності є заохочення туризму як засобу економічного розвитку і міжнародного 

взаєморозуміння для забезпечення світу, добробуту, поваги і дотримання прав людини поза залежністю від раси, підлоги, 

мови і релігії, а також дотримання інтересів країн, що розвиваються, в області туризму. 

ВОТ прийняла ряд декларацій в області міжнародного туризму, серед яких:  

- Манільська декларація про туризм у світі (1980 р.); 

- Документ Акапулько (1982 р.); 

- Хартія по туризму і Кодекс поводження туриста (Софія, 1985 р.); 

- Гаазька декларація по туризму (1989 р. ). 

Розвиток міжнародного туризму України впливає на такі сектори економіки, як транспорт, зв'язок, торгівля, будівництво, 

сільське господарство, виробництво товарів народного споживання, і є одним із найбільш перспективних напрямків 

структурної перебудови економіки. 

На сьогодні метою розвитку туристичної індустрії в Україні є створення конкурентоспроможного, на світовому ринку, 

туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби населення країни, забезпечити на цій основі 

комплексний розвиток територій та їх соціально-економічних інтересів при збереженні екологічної рівноваги та історико-

культурного довкілля та розроблення відповідної нормативно-правової бази туризму. Найбільш гальмівним фактором у 

розвитку туризму на суспільному рівні є відсутність уваги та підтримки з боку політиків та громадської влади. Як тільки буде 

глибока зацікавленість на законодавчому рівні, поєднання зусиль для піднесення статусу індустрії туризму на більш високий 

рівень не тільки у вигляді декларацій, а й конкретних заходів щодо встановлення та підтримки економічних зв'язків, почне 

ефективно діяти маркетинг у сфері туризму, то відразу почне покращуватися рівень розвитку туризму. Але зарубіжний досвід 

свідчить, що максимального ефекту в розвитку туризму можна досягти лише за умов співпраці органів виконавчої влади, 

місцевого самоврядування, громадських і професійних організацій та підприємницьких структуру. зростання рівня освіти 

збільшує потяг людини до знань, зацікавленість іншою культурою викликає бажання подорожувати і отримувати нові 

враження. 

Одним із найважливіших чинників, що впливає на розвиток як внутрішнього, так і міжнародного туризму, є добробут 

населення. Існує чіткий зв'язок між тенденцією розвитку туризму, загальним економічним розвитком і особистими доходами 

громадян. 

Постійне збільшення доходів громадян України приведе до збільшення туристичних поїздок і, зокрема, до збільшення 

кількості споживачів з високими доходами. В майбутньому населення України буде характеризуватися як таке, що має 

підвищену якість життя. Відпочинок, подорожі, мистецтво, культура стануть основними елементами, які заповнять вільний 

час людини. 

В умовах переходу до економіки знань наявність і реалізація інноваційної стратегії - необхідна умова динамічного 

розвитку як національної економіки, так і туристичної галузі. 

Незважаючи на значні позитивні тенденції, ринок туристичних послуг в Україні у своєму розвитку ще не набув рівня, 

достатнього для  реалізації туристичного потенціалу країни, механізм його функціонування потребує вдосконалення. Серед 

основних причин гальмування розвитку ринку туристичних послуг слід відзначити: недосконалість системи державного 

регулювання туристичної діяльності; високий рівень податків; низький рівень інвестицій у розвиток матеріальної бази 

туризму; невідповідність туристичних закладів міжнародним стандартам; недостатнє забезпечення туристичної галузі 

кваліфікованими спеціалістами; вкрай незадовільний стан транспортної інфраструктури; низька поінформованість 

потенційних споживачів туристичного продукту. Для забезпечення дієвості ринку туристичних послуг необхідно здійснити 

низку заходів щодо розвитку туристичної індустрії: удосконалення існуючої законодавчої бази та механізмів її реалізації; 

розвиток та впровадження фінансово-економічних механізмів для стимулювання туристичної діяльності та залучення 

інвестицій; підготовка кваліфікованих спеціалістів; розвиток інфраструктури, в тому числі транспортного забезпечення; 

створення та реалізація програм із захисту довкілля та культурної спадщини; рекламно-інформаційна підтримка. 

Для забезпечення сталого розвитку туристичної галузі України в умовах посилення конкуренції, збільшення попиту як на 

міжнародні, так й на внутрішні туристичні продукти, зростання вимог споживачів до наповнення, різноманітності та якості 

туристично-рекреаційних послуг дедалі більшого значення для суб’єктів туристичної діяльності набуває необхідність 

розробки науково-обґрунтованої маркетингової стратегії.   
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Отже, за своїм туристично-рекреаційним потенціалом Україна має всі можливості стати туристичною державою світового 

рівня. Розширення міжнародних зв'язків відкриває нові шляхи для просування національного туристичного продукту на 

світовому ринку, залучення до світового інформаційного простору, передового досвіду організації туристичної діяльності. 

Аналізуючи перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні, перш за все, необхідно підкреслити, що сучасний туризм 

- це та сфера економіки і життєдіяльності суспільства в цілому, яка в тій чи іншій мірі інтегрує практично всі галузі. Саме це 

і визначає одне з перших місць, яке займає туризм у світовій економіці. 
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DEVELOPMENT OF TOURISM SERVICES FOR INTERNATIONAL TRAVELERS 

Based on the tourist potential Ukraine has good opportunities to become one of the leading countries in the world. Expending of 

international relationships provides us with new ways to promote national tourism, to get involved into world wide web, and to share 

the experience with other tourism organizations. Keywords: international tourism, tertiary sector, competitiveness, tourism industry, 

employment of population, standards of living. 

Anastasia Zavgorodnya, Sergii Kasian 
Oles Honchar National University of Dnipropetrovs`k 

OUTSOURCING IN PRACTICE OF MARKETING ACTIVITY OF THE UKRAINIAN ENTERPRISES 
Outsourcing is an effective cost-saving strategy when used properly. It is sometimes more affordable to purchase a good from 

companies with comparative advantages than it is to produce the good internally. An example of a manufacturing company outsourcing 

would be Dell buying some of its computer components from another manufacturer in order to save on production costs. Alternatively, 

businesses may decide to outsource book-keeping duties to independent accounting firms, as it may be cheaper than retaining an in-

house accountant..[1] 

It`s no secret that one of the components of the effective work of any company is a highly qualified staff. Since the effectiveness 

is firstly the head and hands of the specialists, it`s incredibly important to understand how to organize their work correctly. "Most 

entrepreneurs have great talents but many times they think they can do it all," Sparks says. "That can really stall the growth of the 

business. By outsourcing the day to day back-office tasks, the business owner has more time to focus on generating income." 

Entrepreneurs have long seen outsourcing as a strategy reserved for big business, but technology has made it a more accessible tool 

for small businesses--and for some small firms, outsourcing has made a powerful impact on their growth, productivity and bottom 

lines. 

"More small businesses are outsourcing tasks these days because technology has advanced to the point of professionals being able 

to work from anywhere in the world, coupled with the availability and accessibility of extremely qualified professionals who have 

decided or been forced to leave the corporate world, such as virtual executive assistants, marketing directors, graphic designers, 

transcriptionists, paralegals, web designers, HR consultants, bookkeepers, PR directors, IT specialists, and the list goes on," Sparks 

says. "These freelancers come on board as subcontractors and save the small business owner the burden of paying overhead associated 

with payroll taxes and expenses such as health insurance and worker's compensation, as well as the space constrictions that growing a 

company in-house can present."[2] 

To understand why outsourcing can really make sense we should look at that issue from different angles. 

In our opinion, one of the most important advantages is that collaborative approach is the main way to succeed. Another positive 

point is that you don`t need to provide the team with the office (in case the place to work) as your team consists of people or even 

teams from different places and there is no need to hold them in a “one cage”. We used “cage” no by accident as freelancers appreciate 

their freedom, and they don`t tend to crate the artificial limits and borders. For this reason you can save extra costs. Moreover, when 

you create the team of different countries, you`ll have the great chance to combine a plenty ofvisions and points of view. And finally 

the most valuable argument for the Ukrainians is that outsourcing is a profitable stream that is keeping afloat, if you cooperate with the 

European or American market, as nowadays we are addicted to dollar route. 

However there are some negative points. One of the problems we have is English skills, which on average are quite poor. Also, 

people can often be stubborn, although in a good way. And one more disadvantage is that labor is so much cheaper here so our people 

are underpaid sometimes.  

One more important point is “when to outsource?”. For every company, the right time to outsource is different. Some businesses 

have in-house staff to handle daily activities, but may need outside help to undertake new projects that don't warrant another full-time 

employee. When you and your current employees are unable to manage the day-to-day business of your company and build the business 
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satisfactorily, it may be time to consider outsourcing. For very small businesses, outsourcing is better from the very beginning. It`s 

important starting out with a bookkeeper and a virtual assistant, and growing the team from there.  

We would like to explain you some facts about IT and outsourcing in Ukraine: 

- Ukraine is one of top 10 countries with the most qualified and highly certified IT specialists; a country with prominent scientific 

legacy; 

- Kyiv and Kharkiv have always been the foremost scientific, cultural, industrial and educational centers, with nearly 60% of 

universities having graduates with Physics, Maths, and Programming majors; 

- 1% of the world population = 6% of the world's highly educated professionals in Physics, Mathematics, Computer Programming, 

and other technical spheres. 

- over 20,000 people are into ITO & BPO; 

- outsourcing occupies 75% of the software development industry; 

- numerous highly educated specialists in foreign languages, predominantly English; also German, French, and Spanish; 

- according to Elance, Ukrainian developers occupy 3rd place in revenues worldwide, surpassing Russia, Belarus, and Poland, 

taken together.[3] 

Certainly demand for the Ukraine's technical expertise appears to be increasing. Thus we can broaden the horizons of our future 

possibilities and opportunities by breaking the pattern that we are not qualified enough.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ 

МАЛОГО БІЗНЕСУ 
Діяльність суб’єктів малого бізнесу в Україні регулюється низкою законодавчих та нормативних актів: Господарським 

кодексом України[1], П(с)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» [2],Податковим кодексом України (далі 

– ПКУ) [3] тощо. Одним з пріоритетів державної підтримки малого підприємництва залишається зменшення податкового 

тиску, спрощення процедур оподаткування для суб'єктів малого підприємництва шляхом закріплення спеціальних режимів 

(розділ XIV ПКУ). 

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює 

заміну сплати окремих податків і зборів, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених главою 1 ПКУ, з 

одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. 

Юридична особа чи фізична особа-підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така 

особа відповідає вимогам, встановленим главою 1 ПКУ, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному 

цією главою. 

Перейти на сплату єдиного податку можуть юридичні особи – суб‘єкти господарювання будь-якої організаційно-правової 

форми, у яких середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб за рік і обсяг доходу не перевищує 3 млн. грн. 

(для першої групи) або 20 млн. грн. (для третьої групи) за рік. 

Також при переході на спрощену систему оподаткування юридичним особам необхідно врахувати наступні обмеження. 

По-перше, ПКУ встановлені обмеження за видами діяльності. Проаналізувавши їх, можна зробити висновок, що не зможуть 

перебувати на єдиному податку підприємства, що здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор; з обміну 

іноземної валюти; виробництва, продажу, експорту чи імпорту підакцизних товарів; видобутку, виробництва, реалізації 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; у сфері фінансового посередництва; банки; кредитні спілки; ломбарди; 

лізингові компанії; довірчі товариства; страхові компанії [3]. 

 По-друге, це обмеження за структурою статутного капіталу. Суб‘єкти господарювання за наявності у їх статутному 

капіталі понад 25% часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, не можуть перейти на 

спрощену систему. 

 Також обмеження стосується представництв, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів юридичної особи, які 

не є платниками єдиного податку [4]. 

Крім цього, однією з умов переходу на єдиний податок є відсутність податкового боргу. 

Середньооблікову чисельність працюючих для суб‘єкта малого підприємництва визначають за методикою, затвердженою 

органом статистики, з урахуванням усіх його працівників, у тому числі тих, що працюють за цивільно-правовими договорами 

та зовнішніх сумісників, а також працівників представництв, філій та інших відокремлених підрозділів [5].  

Доходом платника єдиного податку для фізичної особи - підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) 

періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 

цієї статті. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, 

дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, 

яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності. 

Доходом платника єдиного податку юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень 

такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або 

безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті. 

Ставки єдиного податку для платників першої - другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна 

заробітна плата), та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки). 

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб - 

підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на 

календарний місяць: 

а) для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати; 

http://www.investopedia.com/terms/o/outsourcing.asp
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б) для другої групи платників єдиного податку - у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати. 

Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі: 

а) 2 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом; 

б) 4 відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку. 

Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичні особи - 

підприємці) у розмірі 15 відсотків до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників 

єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають 

права застосовувати спрощену систему оподаткування;до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від 

провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 Кодексу.  

Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, 

визначених пунктом 293.3 цієї статті:до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 291.4 статті 291 

Кодексу;до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему 

оподаткування[3]. 

Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), 

які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого 

дня, відображення отриманих доходів. 

Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які є платниками податку на додану вартість, ведуть 

облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну податкову і митну політику. 

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік. 

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал. 

Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених 

цим Кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим 

(звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем 

останнього місяця такого періоду. 

Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не 

пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. 

Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного 

строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал. 

Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного 

строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал. 

Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб'єкт господарювання подає до контролюючого органу 

заяву.Перехід на спрощену систему оподаткування суб'єкта господарювання, зазначеного в абзаці першому цього підпункту, 

може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему 

оподаткування, суб'єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в пункті 291.4 статті 291 ПКУ [3]. 

Застосування спрощеної системи оподаткування надає суб'єкту малого підприємництва низку переваг: 

а) спрощення процедури і порядку реєстрації платника податку. Суб'єкти малого підприємництва можуть перейти на 

сплату єдиного податку як з початку року, так і з початку будь-якого кварталу; 

б) звільнення від сплати окремих податків, зокрема, податку на прибуток, земельного податку тощо; 

надання права вибору сплати ПДВ; 

в) спрощення бухгалтерського обліку та фінансової звітності[6]. 

Отже, вимогами чинного законодавства передбачено спрощений режим оподаткування для суб’єктів малого 

підприємництва. Залежно від величини отримуваного доходу та чисельності працівників суб’єкти малого підприємництва 

відносяться до конкретної групи платників податку із різними ставками оподаткування. Даний порядок оподаткування 

забезпечує сплощені умови ведення бізнесу то підвищує ділову активність суб’єктів господарювання. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА 

УРОЖАЙНОСТІ УКРАЇНИ, ФІНЛЯНДІЇ ТА ТУРЕЧЧИНИ 
На сьогодні Україна має значний потенціал у розвитку сільського господарства. Перш за все, країна має сприятливі 

кліматичними умовами і земельні ресурси високого рівня. Але цього не достатньо, щоб стати лідером з виробництва 

сільськогосподарської продукції у світі. Необхідно аналізувати ефективність виробництва з метою оцінки результатів та 

створення нових орієнтирів для подальшого розвитку. 

Для порівняння ефективності виробництва сільськогосподарської продукції та урожайності України було обрано дві 

країни, які мають зовсім різні кліматичні умови і, які у нашій свідомості представляють «дві протилежності». Такими 

країнами є Туреччина та Фінляндія. Населення України становить  45,5 млн. осіб, Фінляндії – 54,3 млн. осіб, а Туреччини – 

72,5 млн. осіб.  

В таблиці 1 проаналізовані показники виробництва та урожайності сільськогосподарської продукції кожної з 

досліджуваних країн. 

Таблиця 1 

Виробництво та урожайність продукції рослинництва 

Країни Виробництво на одну особу в 2013 році Урожайність у 2013 році 

зернових і 

зернобобових 

цукрових 

буряків 

(фабричних) 

картоплі зернових і 

зернобобових 

цукрових 

буряків 

(фабричних) 

картоплі 

кг у % до 

України 

кг у % до 

України 

кг у % до 

України 

ц у % до 

України 

ц у % до 

України 

ц у % до 

України 

Україна 1386,0 100,0 237,2 100,0 489,3 100,0 39,9 100,0 399,6 100,0 159,7 100,0 

Фінляндія 677,7 48,9 124,5 52,5 123,9 25,3 130,5 327,1 482,8 120,8 280,4 175,6 

Туреччина 4839,2 349,1 222,4 93,8 63,6 13,0 29,6 74,1 542,9 135,9 322,6 202,0 

Джерело: [1]. 

 

Виробництво цукрових буряків найвищим є в Україні (237,173 кг) на одну особу. Україні дещо поступається Туреччині 

(приблизно на 14 кг на одну особу), а ось у Фінляндії виробництво цукрових буряків є доволі низьким, ця країна 

спеціалізується на виробництві інших рослин. 

Урожайність цукрових буряків найвищою з трьох досліджуваних країн є у Туреччині (542,997 ц з 1 га). Це може бути 

пов’язано з кліматичними умовами, удосконаленою технікою та технологією  обробітку ґрунтів, і безпосередньою 

технологією вирощування даної рослини. На другій позиції Фінляндія з незначним відставанням (482,857 ц з 1 га). 

Урожайність цукрових буряків в Україні становить 399,593 ц з 1 га, що є менше на 143,404 ц з 1 га у порівнянні з Туреччиною. 

 
Рис.1. Виробництво цукрових буряків (фабричних) на одну особу (а) та урожайність (б) у 2013 році 

Джерело: [1, 2, 3]. 

 

Виробництво зернових і зернобобових на одну особу найвищим є у Туреччині (4839,172 кг), Україна і Фінляндія значно 

поступаються цим показником Туреччині, 1386,041 і 677,716 кг відповідно.  

     Як бачимо урожайність зернових та зернобобових  найвищою є у Фінляндії, про це говорить показник 130,496 ц з 1 га 

станом на 2013 рік. Цей показник значно перевищує показники урожайності України, яка перебуває на другій позиції з даного 

переліку країн (39,896 ц з 1 га). Урожайність зернових та зернобобових у Туреччині є дещо нижчою, ніж в Україні (29,564 ц 

з 1 га), що є менше на 10,332 ц з 1 га. 
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Рис.1. Виробництво зернових та зернобобових на одну особу (а) та урожайність (б) у 2013 році 

Джерело: [1, 2, 3]. 

 

Як відомо, українці дуже люблять картоплю, що ми можемо простежити і за статистичними показниками. Україна є 

лідером з виробництва картоплі, і суттєво відірвалася від двох інших досліджуваних країн. Отже, виробництво картоплі на 

одну особу в Україні становить 489,316 кг станом на 2013 рік, а у Фінляндії, яка на другій позиції ,цей показник становить 

123,941 кг. Вже у 2011 році в Україні простежувався надлишок, оскільки норму картоплі на одну особу вже тоді було 

перевищено. Норма на одну особу на добу становить 550г картоплі.  Це означає, що в Україні можна розвивати прибутковий 

та стабільний бізнес, пов’язаний з використанням та реалізацію за кордон картоплі.  

Урожайність картоплі найвищою є у Туреччині (322,587 ц з 1 га), у Фінляндії менше на 42,17 ц з 1 га. В Україні 

урожайність є меншою на 162,91 ц з 1 га у порівнянні з Туреччиною, і на 120,74 ц з 1 га у порівнянні з Фінляндією. 

 
Рис.1. Виробництво картоплі на одну особу (а) та урожайність (б) у 2013 році  

Джерело: [1, 2, 3]. 

 

За отриманими даними можна зробити висновки щодо розвитку рослинництва в Україні. В країні існує великий потенціал, 

але для отримання прибутків необхідно у сільське господарство залучати додаткові інвестиції, які допоможуть підтримувати 

ґрунти на відповідному рівні. Також важливим напрямком розвитку є підвищення ефективності рослинництва, оскільки 

урожайність проаналізованих культур є найнижчою (за винятком зернових) серед розглянутих країн. 

Список використаних джерел: 

1. Сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/ 

2. Official Statistics of Finland [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.stat.fi 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF AGRICULTURAL PRODUCTION AND CROP CAPACITY OF UKRAINE, FINLAND AND 
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The thesis analyzes the condition and the development of crop in three different countries. Each country has its climatic and the 

financial condition of agriculture. The most important direction of Ukraine is increase the efficiency of crop production. This paper 

uses statistical information of 2013 year. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ 
Сучасна природна монополія перебуває на перетині важливих суспільних інтересів, набуває різних організаційно-

правових форм, що передбачає розвиток інструментів її державного регулювання та контролю, спрямованих на подолання 

негативних наслідків монополізації ринку і досягнення позитивного ефекту. 

В силу високої суспільної значущості товарів і послуг, вироблених природними монополістами, для подолання проблем 

ринку потрібно здійснювати громадський контроль за їх діяльністю шляхом державного втручання. У країнах з розвиненою 

ринковою економікою сучасна концепція регулювання природних монополій припускає, що застосування державного 

регулювання вважається виправданим у тих випадках, коли певний товар (послуга) виробляються єдиним економічним 

суб'єктом за умови, що конкуренція між аналогічними підприємствами неможлива з технологічних та (або) економічних 
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причин, а зростання обсягу виробництва єдиного суб'єкта супроводжується зниженням питомих витрат (економією 

масштабу)[1]. 

Організація постачання газу, електроенергії, гарячої, холодної води, водоочищення і т.п., експлуатація мережевих 

структур  - це складний комплекс взаємин з набором природно-монопольних організацій, кожна з яких має свої особливості 

і напрямки розвитку, модель і стадію реформування. Тому реформування ЖКГ як комплексу, багато в чому визначається 

станом справ, успішністю або невдачами реформування в кожній з галузей природних монополій, послуги яких споживаються 

ЖКГ, а її власний стан - можливістю використання інструментів реформування. 

Такі інструменти, як доведено теорією і підтверджено практикою країн розвиненої ринкової економіки, є єдиними для 

успішного проведення реформ. Усі наявні моделі регулювання природних монополій мають багато спільного, але 

відрізняються по одному або декількох елементах: 

а) формі власності; 

б) структурі галузі;  

в) формі вертикальної і горизонтальної інтеграції; 

г) ступеню незалежності та сфери компетенції регулюючого органу; 

д) повноваженнях антимонопольних органів; 

е) законодавчих основах. 

Більше ста країн світу на всіх континентах за останні двадцять років проводили політику приватизації державної 

власності. І, хоча процес продажу активів держави відбувався в більш-менш конкурентних секторах, часткова або повна 

приватизація відбувалася і у сфері природних монополій.  

У сучасній економічній теорії і світовій практиці склалось твердження, багато в чому справедливе, про те, що державна 

форма власності є менш ефективною за приватну форму власності та що ефективний власник - виключно приватний. Сутність 

аргументів зводиться до наступного: державна власність (у тому числі в ЖКГ) не сприйнятлива до зниження витрат, і навпаки, 

вимагає великих дотацій і пільг з бюджету, крім того, державна власність менш сприйнятлива до інновацій, нових 

ресурсозберігаючих технологій, ефективного менеджменту. Та й ступінь зацікавленості державних і муніципальних 

керівників, які очолюють підприємства ЖКГ, у поліпшенні становища і громадян, і держави, неочевидна. 

Ставлення до приватної форми власності є більш позитивним. Приватний сектор характеризувався (і характеризується) 

внутрішньою ефективністю виробництва, кращою дисципліною. Приватні фірми більш гнучкі в питаннях менеджменту, 

маркетингу, впровадження інновацій та інвестування в наукові дослідження. Іншими словами, вони більш пристосовані до 

«виживання» у вкрай нестабільних умовах конкурентного ринку.  

Ці характеристики приватних фірм були найбільш цитованими в науковому середовищі на користь зміни форми власності 

з державної на приватну. Крім того, приватизація завжди була хорошим способом поповнити бюджет держави[2]. 

Разом з тим, приватна монополія не набагато краща за державну монополію. Громадський виграш в умовах домінування 

приватного сектора неможливий при монополії. Приватна монополія рано чи пізно стає гальмом економічного розвитку, що 

вимагає обов'язкового антимонопольного регулювання. Тому головним висновком є те, що очікуваний ефект від приватного 

володіння в інфраструктурних галузях може бути гарантований тільки в умовах ефективного державного антимонопольного 

регулювання. 

При цьому, якщо метою держави є отримання максимального обсягу коштів від приватизації, то вона буде вимушена 

мінімізувати ступінь регулювання при укладанні угод. Якщо ж держава зацікавлена в забезпеченні більш низьких цін у галузі, 

то їй необхідно розробити чіткі правила і норми функціонування цього сектора економіки. Однак, жодна країна світу не 

відмовилася від державного регулювання сфери діяльності природних монополій: відбувається перегляд форм і методів 

державного регулювання, які стають більш точними і конкретними, з чітким розмежуванням повноважень регулюючого 

органу. За кордоном, особливо в економічно розвинених країнах, житлово-комунальні послуги завжди були об’єктом пильної 

уваги з боку приватного бізнесу, більше того, сферою з досить сильною конкуренцією. 

Мова йде про те, що поряд з приватизацією галузей природних монополій, реформи в інфраструктурних галузях 

характеризуються структурним розмежуванням функції регулювання і функції ведення господарської діяльності. На практиці 

це означає, що регулятор спеціалізується тільки в даній сфері, або відбувається делегування єдиному регулюючому органу 

всіх або декількох сфер природних монополій, або змішане регулювання декількох органів з різних питань.  

При цьому регулюючий орган може бути незалежним (недержавним: США, Великобританія) або державним органом 

(Німеччина, Франція, країни Східної Європи)[3]. Антимонопольні органи держави відповідають за розвиток конкуренції, 

регулятор - за цінову (тарифну) політику, контроль за дотриманням стандартів, приватний бізнес (природний монополіст) - 

за кількість і якість послуг, що постачаються. 

Через суспільну значимість послуг природних монополій, в практиці господарювання розвинутих країн ринкової 

економіки застосовується, як правило, державне регулювання їх діяльності в різних формах. Більшість західних вчених, що 

займаються питаннями реформування природних монополій, висловлюються на користь незалежного спеціалізованого 

регулятора. Аналіз діяльності такого типу регуляторів у Великобританії і США служить підтвердженням цієї теорії. 

Незалежний від держави регулюючий орган орієнтований на досягнення економічних завдань, що в умовах реструктуризації 

природної монополії є пріоритетними. Вважається, що контроль з боку такого регулятора буде ефективнішим, якщо сферою 

його відповідальності буде один природно-монопольний сектор, а не комплекс взаємопов'язаних природно - монопольних 

галузей. Тим не менш, така модель не є універсальною, і, як показує практика, альтернативні моделі регулювання можуть 

бути також успішні[4].  

Механізм державного регулювання природних монополій представляє систему взаємопов'язаних дій, спрямованих на 

здійснення громадського контролю за ефективністю діяльності природних монополістів, і реалізується за допомогою різних 

інструментів, головним з яких, поряд з іншими, є впровадження механізмів конкуренції в діяльність природних монополій; 

антимонопольне регулювання; тарифне регулювання та територіальна спеціалізація. 

Реформування сучасних українських природних монополій являє собою систему дій, спрямованих на здійснення досить 

суперечливого завдання: забезпечення громадського контролю за ефективністю діяльності природних монополістів, з одного 

боку, залучення інвестиційних ресурсів в галузі, з іншого, і реалізується за допомогою таких інструментів: 

- Запровадження механізмів конкуренції в діяльність природних монополій при диверсифікації інструментів державного 

антимонопольного регулювання. 
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- Права на ведення певного виду діяльності (торги за франшизу, коли контракт укладається з тим виробником, який 

пропонує кращі умови - менша ціна, більший набір послуг, ліцензування діяльності); регулювання у сфері охорони 

навколишнього середовища. 

- Використання державних стандартів якості для товарів і послуг природних монополій. 

- Тарифного регулювання, обмеження норми прибутковості. 

- Обов'язковості участі держави у власності (активах) природної монополії. 

- Територіальної спеціалізації виробництв природних монополій в цілях їх ефективного розміщення. 

На нашу думку, перспективним є світовий досвід запровадження державно-приватних партнерств у сфері ЖКГ. Основні 

висновки у сфері  діяльності державно-приватних партнерств за кордоном можуть бути зведені до наступних положень: 

- Державі вигідні партнерства з приватним сектором, так як вони послаблюють навантаження на бюджет, але головне в 

реалізації проектів державно-приватного партнерства - це не отримання прибутку, а отримання значних соціальних вигод. 

Якщо проект буде оцінюватися тільки з фінансової точки зору, він може виявитися непривабливим: головна мета проекту 

державно-приватного партнерства - підвищення якості послуг та підвищення задоволення потреб населення. 

- Необхідний досвід не тільки в розробці самих контрактів, але досвід розробки інституційних норм, що вимагає значного 

часу. 

- Довгостроковість державно-приватних партнерств вимагає обов'язкового поділу ризиків і контролю всього процесу із 

залученням незалежних експертів. 

- Державно-приватні партнерства сприяють модернізації економіки в цілому і сприяють виходу країн на міжнародні 

фінансові ринки, що також важливо з точки зору участі в глобальному економічному просторі. 

- Очевидно, що успіх проекту ДПП завжди пов'язаний з віднаходженням адекватного рішення при виборі типу 

партнерства з урахуванням місцевих умов, правових норм. За відсутності типового проекту, можна виробити досвід щодо 

застосування найбільш вдалого інструментарію, розрізняючи ризики, зобов'язання державного і приватного секторів, 

тривалість контракту і право власності на активи. 
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FOREIGN EXPERIENCE OF GOVERNMENT REGULATION OF NATURAL MONOPOLIES 

Because of the high social significance of goods and services produced by natural monopolies, to overcome the problems of the 

market there is a need to exercise public control over their activity through government intervention. Using the world experience it is 

possible to identify a number of instruments that can regulate monopolies in Ukraine - the introduction of competitiveness, bidding for 

the franchise, the use of state quality standards, limitation the rate of return, state participation in property (assets) of natural monopoly. 

In our view, a promising world experience is the implementation of public-private partnerships in housing. 

Наіра Казеян 
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ США У ПЕРІОД ВЕЛИКОЇ ДЕПРЕСІЇ 
У сучасних умовах інтенсивного технологічного, інформаційного і економічного розвитку провідних країн світу значної 

уваги потребує дослідження історії виникнення, розвитку та боротьби з економічними кризами. Сполучені Штати Америки 

були першими у світі серед країн, яких охопила економічна криза у період 1929-1933 років. Саме ця «першість» виокремила 

цю державу на міжнародному рівні як у той час, так і у майбутньому. У наші дні, у XXI столітті, ми надалі можемо 

спостерігати за економічним становищем США, які зберігають лідерську позицію вже досить тривалий час. Тобто, 

дослідження причин та наслідків подолання світової економічної кризи цієї країни є навіть зараз актуальною темою, оскільки 

успіхи минулого у вирішенні питань можна з легкістю застосувати у сучасному житті вже для своєї країни. 

Як відомо, у США першою ознакою «наступу» кризи було різке падіння цін на акції Нью-Йоркської біржі 24 жовтня 1929 

року, при чому це зниження відбулося у п’яти кратному розмірі [1, с. 195]. Усе виробництво, промисловість, торгівля, 

експортування та імпортування товарів знизилося у декілька разів. Тому критичні наслідки були неминучими: поява масового 

безробіття, скорочення загальної кількості банків, великих та малих компаній, фірм. 

У цій ситуації, на думку більшості учених-економістів,  на початку уряду США було складно боротися з економічною 

кризою, із їх безпосереднім втручанням у вирішення цієї ситуації стан самої кризи поглибився ще більше. Мова особливо йде 

про президента країни Герберта Кларка Гувера, який вважав, що держава не має втручатися у справи економіки. Окрім цього, 

він також запам’ятався одним нововведенням – запровадження «сухого закону», який, за його словами, мав підвищувати 

купівельну спроможність, тобто ту кількість товарів та послуг, які можна придбати за гроші [1, с. 195]. Наслідком мало бути 

пом’якшення впливу великої депресії на звичайних людей, але цього не сталося. Фактично кількість випитих спиртних напоїв 

перевищила у кілька разів, порівняно з даними, зафіксованими до введення закону Гувера. Отже, ми бачимо, що такі 

нераціональні дії з боку влади в період кризи можуть спричинити лише посилення дії цього чинника (кризи) на стан країни в 

цілому та появу нових проблем, таких як голод, протести, масові страйки, що і відбулося, як наслідок на території, Сполучених 

Штатів. 

Зрозумілим було те, що у випадку «бездіяльності» влади та нездійснення рішучих ефективних кроків ситуація країни 

стане зовсім критичною у соціальній та економічній сферах, тому владу у свої руки взяла демократична партія на чолі із Ф.Д. 

Рузвельтом, які отримали більшість голосів на парламентських виборах 1932 року. Перші його президентські слова, зверненні 

до народу, були: «Єдине, перед чим ми повинні випробувати страх, – це сам страх. Країні потрібні, і якщо я правильно розумію 

її права, країні потрібні зухвалі, неперервні експерименти. Адже це так природно: обрати метод і випробувати його. Якщо 
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нічого не виходить, треба чесно визнати це і спробувати інше. Найважливіше – що-небудь пробувати» [2]. Цими словами 

Рузвельт хотів пояснити, що у будь-якому випадку, особливо у цей період, влада зобов’язана щось робити, аби подолати 

проблеми країни, допомогти населенню пережити складний час, який дійсно торкнувся на той момент кожного, і він 

наголошує, що здатний взяти ситуацію під свій контроль та вивести державу з кризи. Його гаслом було «пробувати та діяти!», 

що, дійсно, відобразилось у подальшій політиці президента.  

Франклін Рузвельт видає свою програму «Новий курс», за якою він провів низку змін у соціальній, політичній та 

економічній сферах. Він, порівняно із попередниками, звертає увагу на бажання населення і працює заради їх задоволення. 

Позитивним є те, що йому вдається об’єднати людей духом, морально, що, безперечно, вплине на вихід з кризи, адже саме 

населення є регулятором стану країни, держава без народу вже не має ніякої цінності. Окрім цього, Рузвельт здійснює успішні 

спроби «завести» економіку як двигун, сприяти роботі усіх механізмів, які за перші роки Великої депресії за попередньої 

влади встигли зупинитись або припинити зовсім свою економічну діяльність. 

Отже, політика президента Ф. Д. Рузвельта ефективно вплинула на подальший розвиток у боротьбі із кризою США. 

Складну задачу, яка постала перед ним із набуттям нових обов’язків та прав, він поступово впевнено розв’язав. Як наслідок 

– обрання Рузвельта на другий президентський строк у 1936 році та практично вихід економіки у 1937 році на довоєнний 

рівень 1929 року [3, с. 240]. Таким чином, його діяльністю можна вважати завершення економічної кризи у США, так як він 

залишається при владі та в змозі продовжувати діючу політику. 

Отже, підсумовуючи все вище сказане, можна зробити висновок. Економічні кризи виникали і у минулому столітті, і 

можуть сформуватися у наш час. Тому важливо чітко уявляти яким чином влада має діяти у такій ситуації. Правильність 

обраної політики – запорука утримання на світовому рівні після завершення кризового періоду. Саме на прикладі США можна 

спостерігати динаміку змін становища країни в цілому, проаналізувати дії влади у непростій ситуації, і таким чином вже у 

сучасній країни, враховуючи її особливості, застосувати лише ефективні методи розв’язання проблем на прикладі інших країн 

та не повторювати помилки минулого. 
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ANALYSIS OF ECONOMIC POLICY OF THE USA DURING GREAT DEPRESSION 

We often turn to the past for the answers to various questions: from personal type to state level. And this article explains some of 

them through the history. There has been reviewed the period of Great depression 1929-1939 years on the example of the USA, which 

describes the features of the crisis, its dynamics of development, methods of dealing with it. And also it is analyzed authority`s policy, 

made conclusions and determined the relevance of this work for modern era. 

Григорій Калюжний  
Дніпропетровський національний університет імені Олеся  Гончара 

ОЦІНКА ПІДХОДІВ ДО ОКРЕСЛЕННЯ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
Економіка України постійно прагне до змін, але ці зміни, на жаль, не завжди у кращий бік. З кожним роком постають все 

нові й нові проблеми, пов’язані з економічним станом нашої країни. 

Актуальність вибраної теми безумовна, тому що українська економіка має цілу низку важливих проблем, які потрібно 

неодмінно окреслити та знайти шляхи їх вирішення. 

Щодо наукової новизни, то на економічному поприщі відомо вже багато аналітичних робіт та оглядів. Все одно, ми 

відчуваємо сильну потребу в окресленні та узагальненні всіх відомих точок зору та в обранні найкращих методів вирішення 

проблем. 

Основними рисами сучасного економічного становища України є: 

- значна заборгованість держави, окремих галузей і підприємств зарубіжним країнам; 

- відставання сектору економіки, який виробляє товари, від сектору економіки, який їх споживає; 

- паливно-енергетична залежність від Росії; 

- надмірний контроль економіки з боку українського уряду, що має ефект придушення того її сектору, що виробляє товар; 

- криміналізація стосунків між державним установами і бізнесом, розподілення між кланами найприбутковіших секторів 

економіки України; 

- «відірваність» України від світової економіки [1, с. 5-24]. 

Наша робота висвітлює такі питання: 

а) поняття «середній клас»; 

 1) порівняння українського та австрійського середнього прошарку; 

 2) окреслення шляху до створення могутнього середнього класу; 

б) розгляд «кредитної кооперації»  

 1) статистичні дані щодо кредитних спілок України; 

в) необхідність покращення системи кредитної кооперації шляхом:[2] 

 1) створення умов для другого рівня систем кооперацій – кооперативних банків та об’єднаних КС; 

 2) організувати дієві методи виведення неплатоспроможних кредитних спілок із ринку фінансових послуг; 

 3) запровадити саморегулювання КС для забезпечення рентабельності операцій і уникнення банкрутства; 

 4) диференційованих регуляторних вимог для окремих категорій кредитних спілок; 

 5) удосконалення системи державного регулювання і нагляду за діяльністю кредитних спілок; 

г) поняття «сфера послуг»;[3] 
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 1) класифікація; 

 2) функції; 

 3) місце сфери послуг у межах споживчої кооперації України; 

д) споживча кооперація України;  

е) реформа споживчої кооперації України;[4] 

 1) підвищення ефективності господарської діяльності; 

 2) удосконалення кооперативної політики і організаційної роботи; 

 3) удосконалення організаційно-правової форми системи споживчої кооперації; 

 4) лібералізація механізму використання і майна; 

є) концепція неподільного майна; 

 1) створення стратегічного майна; 

ж) безробіття в Україні; 

 1) його характеристики; 

 2) статистичні дані стосовно безробіття; 

 3) корінь безробіття; 

Найголовнішим завданням для України є підтримка малого та середнього бізнесу, його поширення не тільки у великих, а 

і в малих містах. Це ліквідує і безробіття. Навчання та заохочення бізнесменів також є вихід із ситуації. Більше того, великі 

підприємці можуть налагодити співробітництво з малим та середнім бізнесом. Така кооперація принесе прибуток для обох 

сторін. Важливим аспектом підприємництва є вироблення товарів саме на українській території. 

Багатовимірність сучасної кризи в Україні свідчить, що глибина падіння вітчизняної економіки значно перевищує 

аналогічні показники більшості країн світу. Це пояснюється диспропорціональністю функціонування національної 

економіки, загостренням довготермінових системних протиріч: 

– компенсацією надлишкового споживчого попиту стійким негативним сальдо торговельного балансу; 

– залежністю низькотехнологічного експорту від кон’юнктури світового ринку; 

– неефективністю фінансової системи і зростанням зовнішнього боргу [5, с. 28–51]. 

Проведений аналіз демонструє, що специфіка національної економічної кризи визначається не лише впливом світових, а 

й структурних відхилень, нерозвиненим внутрішнім ринком, значним внутрішнім боргом, низьким рівнем науково-

технологічної та інноваційної активності. Однак за умов формування ефективної антикризової державної політики, 

спрямованої на трансформацію національної економіки у напрямі її модернізації, застосування інноваційно-інвестиційних 

моделей, використання значного внутрішнього потенціалу можна буде створити стабільну економічну систему.   
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ASSESSMENT OF APPROACHES TO THE MODERN PROBLEMS OF UKRAINIAN ECONOMY  

In theses we analyze the nowadays problems in Ukrainian economy. The main economic features are presented in a respected row. 

A thorough analysis includes the comparison with other countries, future possibilities of development. A key aspect is business and 

industry state, further improvements. The conclusion provides alternative ways to solve all the economic issues. 
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СПОСОБИ  ЗАХИСТУ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 
Ділова репутація є одним з важливих елементів ефективного функціонування та ведення підприємницької діяльності, 

оскільки саме вона значною мірою пов’язана з попитом на відповідні товари, послуги тощо. 

Позитивна ділова репутація робить компанію більш привабливою для клієнтів, партнерів, інвесторів, дозволяє 

збільшувати дохід, підсилює позиції компанії при виході на нові ринки. Тому будь-який негативний вплив на ділову 

репутацію може призвести до серйозних збитків компанії. 

Законодавчого визначення терміну «ділової репутації юридичної особи» немає.  На практиці  під «діловою репутацією» 

розуміють сукупність підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про професійні та 

управлінські здібності такої особи, її порядність та відповідність її діяльності вимогам закону. 

 Відповідно до ч. 4 ст. 55 Конституції України, кожний має право будь-якими не забороненими законом засобами 

захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. Для розвитку цих положень у Цивільному кодексі 

отримало своє закріплення право кожної особи на захист цивільних прав і інтересів у випадку їх порушення, невизнання чи 

оспорювання.  

Стаття 201 ЦК України ділову репутацію визначає як особисте немайнове благо, яке охороняється цивільним 

законодавством поряд із життям, здоров’ям, ім’ям, честю, гідністю, авторством тощо. На законодавчому рівні закріплена 

недоторканність ділової репутації. Так згідно з п. 1 ст. 299 ЦК України «фізична особа має право на недоторканність своєї 

ділової репутації». Відповідно до ч. 1 ст. 91 ЦК України юридична особа здатна мати такі ж цивільні права та обов’язки, як і 

фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати тільки людині [1].  

Порушення недоторканності ділової репутації виражається у її приниженні. Під приниженням ділової репутації суб’єкта 

господарювання (підприємця)  розуміють поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, що 

дискредитують спосіб ведення чи результати його господарської (підприємницької) діяльності, у зв’язку з чим знижується 
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вартість його нематеріальних активів, внаслідок чого вона зазнає немайнової шкоди, а тому ця шкода за відповідними 

позовами потерпілих осіб підлягає відшкодуванню [2]. 

Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування 

моральної (немайнової) шкоди»,  під немайновою шкодою юридичної особи слід розуміти втрати немайнового 

характеру,  що  настали  у  зв'язку  приниженням її ділової репутації, посяганням на фірмове найменування, товарний знак, 

виробничу марку, розголошенням комерційної таємниці, а також вчиненням дій, спрямованих на зниження престижу чи 

підрив довіри до її діяльності [3]. 

Захист права на недоторканність ділової репутації здійснюється у судовому порядку, а саме, в позовному провадженні 

(якщо йдеться про відшкодування немайнової шкоди) або в порядку окремого провадження (якщо необхідно спростувати 

поширену неправдиву інформацію про юридичну особу). З заявою про захист ділової репутації може звернутися як сама 

юридична особа, щодо якої було допущено дане порушення прав, так і уповноважена нею особа. 

Відповідачами у справах про захист ділової репутації є фізична або юридична особа, яка поширила недостовірну 

інформацію, а також автор цієї інформації.  

Заява про захист ділової репутації має  містити, зокрема, відомості про те, в який спосіб була поширена інформація, що 

порушує особисті немайнові права позивача (заявника),  яка саме інформація  поширена відповідачем (відповідачами),  із 

зазначенням часу,  способу й осіб,  яким  така  інформація  повідомлена,  інші обставини,  які мають юридичне 

значення,  посилання на докази,  що підтверджують кожну з таких обставин,  а також зазначення  способу, в який позивач 

бажає захистити своє порушене право. 

Позовна заява   (заява - в   порядку   окремого  провадження) оплачується   судовим   збором    за    ставками, встановленими 

законодавством про судовий збір. 

Позивач (заявник) може вимагати від відповідача здійснення однієї з таких дій (або одночасно кількох):  

– спростування неправдивої інформації та суміжні способи захисту, а саме: право на відповідь, право вимагати 

припинення подальшого поширення інформації та визнання поширеної інформації неправдивою;  

– заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права. 

Під «правом на спростування» слід розуміти право юридичної особи вимагати від особи, яка порушила особисте 

немайнове право юридичних осіб шляхом поширення недостовірної інформації, визнання цієї інформації неправдивою у 

формі, яка є ідентичною чи адекватною до форми поширення неправдивої інформації. 

Під «правом на відповідь» слід розуміти право на висвітлення власної точки зору щодо поширеної інформації та обставин 

порушення особистого немайнового права. 

Принципова відмінність між відповіддю та спростуванням полягає в тому, що: відповідь передбачає внесення пояснення 

щодо поширених відомостей, тоді як спростування зводиться до визнання попередньо поширених відомостей неправдивими; 

відповідь здійснюється особою, стосовно якої були поширені відомості або членами її сім’ї, тоді як спростування – особою, 

яка поширила ці неправдиві відомості.  

Згідно з п. 15 Постанови Верховного Суду України № 1 під поширенням інформації слід розуміти:  

– опублікування її у пресі; передання по радіо, телебаченню чи з використанням інших ЗМІ; 

– поширення в мережі Інтернет чи з використанням інших засобів телекомунікаційного зв’язку; 

– викладення в характеристиках, заявах, листах, адресованих іншим особам; 

– повідомлення в публічних виступах, в електронних мережах, а також в іншій формі хоча б одній. 

Поширенням інформації також є вивішування (демонстрація) в громадських місцях плакатів, гасел, інших творів, а також 

розповсюдження серед людей листівок, що за своїм змістом або формою принижують ділову репутацію особи [4]. 

Таким чином для відновлення порушеного права на ділову репутацію юридичної особи  можливо застосовувати способи 

захисту, що забезпечують відновлення права і спростування недостовірної інформації. 
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WAYS TO PROTECT THE REPUTATION OF THE LEGAL ENTITY 

The article is devoted research of etymology of category «business reputation of legal entities » and to illumination of methodical tool 

of evaluation of its cost.It has been expended that the form of judicial protection is the main and the highest form of jurisdictional 

activity as well as proved that in the process of protection of the right for the business reputation of a legal entity may be exercised by 

other alternative methods of protection that are unrelated to the administration of justice, and preferably are of a contractual nature. 
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СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ:ПЕРЕВАГИ ТА 

НЕДОЛІКИ 
Спрощена система оподаткування застосовується в Україні з 1 січня 2012 року,і сьогодні передбачає сплату єдиного 

податку,порядок справляння і адміністрування регламентується згідно Податкового кодексу України. 

Єдиний податок – це встановлений державою консолідований податок для визначеної частини юридичних осіб, який 

замінює справляння певної сукупності передбачених законодавством податків і зборів та зараховується до місцевих бюджетів, 
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характеризується добровільністю обрання платниками його сплати та має на меті спрощення оподаткування доходів цих 

суб’єктів підприємницької діяльності. 

Від оподаткування, звільняються, відповідно до п. 297.1 ст. 297 Податкового кодексу, від обов'язку нарахування, сплати 

та подання податкової звітності з таких податків і зборів: – податку на прибуток підприємств. – 

Податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній 

території України, крім податку на додану вартість, що сплачується, зокрема, юридичними особами, які обрали ставку 

єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 ст. 293 ПКУ;   

Разом з тим, спрощена система оподаткування юридичних осіб передбачає заміну окремих податків і зборів, від яких 

звільняється юридична особа на єдиний податок.  

Отже, єдиний податок є прямим, місцевим податком, що сплачується юридичними особами, які відповідають критеріям, 

установленим податковим законодавством.  

Об’єктом його оподаткування є дохід, порядок визначення якого передбачено ст.292 Податкового кодексу.  

До складу доходу юридичної особи – платника єдиного податку включаються такі доходи:  

1) сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом 

звітного періоду товарів (робіт, послуг)  

2) дохід при продажу основних засобів, у вигляді позитивного значення між сумою коштів, отриманою від продажу таких 

основних засобів, за мінусом їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу. 

3) сума отриманої винагороди повіреного (агента), у разі надання платника єдиного податку – юридичною особою послуг, 

виконання робіт за договорами доручення, транспортного експедирування або за агентськими договорами; 

4) вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг). 

5) вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) (пп. 

292.3 ст. 292 ПКУ); 6) дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до 

іноземної валюти, установленим Національним банком України на дату отримання такого доходу (п. 292.5 ст. 292 ПКУ) 

Згідно п.291.4 на сьогодні існує 4 групи платників єдиного податку. 

Згідно цих ставок малі форми підприємництва відіграють провідну роль у створенні ефективної ринкової економіки 

України,оскільки створюють додаткові робочі місця, скорочують рівень безробіття, що сприяє зростанню податкових 

надходжень до державного та місцевих бюджетів внаслідок розширення кола платоспроможних осіб. 

Таким чином, зростання кількості осіб, які переходять на спрощену систему оподаткування та звітності потребують 

подальшого удосконалення застосування спрощених режимів в Україні. 

1. Переваги спрощеної системи оподаткування 

2. Простота нарахування єдиного податку. 

3. Спрощене ведення обліку та відносна простота заповнення звітності. 

4. Звільнення від сплати деяких податків та обов’язкових платежів. 

5. Можливість бути платником ПДВ за  власним бажанням. 

6. Недоліки спрощеної системи оподаткування 

7. Обмеження по видах діяльності 

8. Обмеження по отриманому прибутку 

9. Обмеження які стосуються кількості найманих працівників. 

10. Негативні нюанси роботи фізичних осіб підприємців з юридичними особами що перебувають на загальній системі 

оподаткування. 

Отже,   Оподаткування суб’єктів малого підприємництва у перспективі, на нашу думку, може здійснюватися і без 

застосування спеціальних режимів оподаткування в межах загальної системи лише за умови усунення наявних колізій у 

законодавстві, недопущення надмірного адміністративного тиску на платників податків, спрощення податкової звітності та 

максимального наближення податкового обліку до бухгалтерського з подальшою ліквідацією першого. При цьому 

обов’язково слід урахувати досвід передових країн світу щодо надання представникам малого бізнесу відповідних податкових 

привілеїв. 

На нашу думку, варто уточнити базу оподаткування єдиним податком (до складу виручки від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) віднести також інші додаткові надходження (кошти, отримані за рахунок курсової різниці на валютних 

рахунках, відсотки за депозитами та ін..) Для розміру ставок єдиного податку також варто встановити "прогресивну" шкалу 

ставок оподаткування для різних обсягів виручки платників єдиного податку та перебачити різні ставки єдиного податку в 

залежності від виду діяльності. З метою забезпечення легалізації трудових відносин найманих працівників необхідно 

визначити мінімальну кількість найманих осіб для кожного виду діяльності. Варто окремо встановити відповідальність за 

перевищення граничної межі показників діяльності, здійснення заборонених видів діяльності та видів розрахунків (обсяги 

таких операцій оподатковувати за подвійною ставкою єдиного податку). 

Таблиця 1 

Групи платників та ставки єдиного податку з 01.01.2015р. 

Платники податку Критерії 

єдиноплатників 

Особливості 

діяльності 

Основна ставка 

податку 

Додаткова ставка 

податку 
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ФОП 1 група -працюють без 

найманих 

працівників; 

-річний обсяг доходу 

не повинен 

перевищувати 

300 000 грн. 

Здійснюють 

виключно 

роздрібний продаж 

товарів з 

торгівельних місць 

на ринках та 

провадять 

господарську 

діяльність з 

надання побутових 

послуг населенню 

До 10% мін 

заробітної плати 

у розрахунку на 

календарний 

місяць 

Ст.293.4 ПКУ 15% від: 

1)суми перевищення 

граничного обсягу 

доходу,який дає право 

застосувати спрощену 

систему; 

2) доходу отриманого від 

провадження 

діяльності,не зазначеної у 

свідоцтві платника 

єдиного 

податку,віднесеного до 1 

або 2 групи 

3)доходу отриманого при 

застосуванні іншого 

способу розрахунків,ніж 

грошовий; 

4)доходу отриманого від 

здійснення видів 

діяльності,які не дають 

права застосовувати 

спрощену систему 

оподаткування 

2 група -кількість найманих 

працівників- не 

більше 10 осіб; 

-річний обсяг доходу 

не повинен 

перевищувати 

1 500 000 грн. 

 

Здійснюють 

господарську 

діяльність з 

надання послуг у 

сфері 

ресторанного 

господарства 

До 20% мін. 

Заробітної плати 

у розрахунку на 

календарний 

місяць 

Максимальна 

сума до 

01.12.2015-

243,60грн. 

ФОП+ЮО 3 група -кількість найманих 

працівників без 

обмежень; 

-обсяг доходу не 

повинен 

перевищувати 

20 000 000грн. 

Здійснюють будь-

які види 

діяльності,крім тих 

які заборонені 

платникам єдиного 

податку 

2%від доходу 

платників ПДВ; 

4% від доходу не 

платників ПДВ. 

 

 

Джерело: складено автором за даними [1]. 

 

Таким чином, спрощена запропоновані кроки для покращення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності 

суб’єктів малого підприємництва надасть можливість врегулювати на законодавчому рівні правовідносини при застосуванні 

спрощеної системи оподаткування та дозволить усунути схеми зловживання цією системою, що дозволить збільшити 

надходження до місцевих та Державного бюджетів. 

Список використаних джерел: 

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17. 

2. Стаття 292.Порядок визначення доходів та їх склад 

3. Електроний ресурс- http://www.zkg.ua/aktualne-fahivtsyam/grupi-platnikiv-ta-stavki-edinogo-podatku-z-01.01.2012-r.html 

4. Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" від 

03.07.98 № 727/98[Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://zakon.rada/gov.ua/cgibin/laws/main.cgi&nreg=727%2F98/ 

5. Ярошенко Ф. О. Формування податкової системи України в контексті прийняття Податкового Кодексу України (коментарі 

до пропозицій Міністерства фінансів України)/Ф. О. Ярошенко//Фінанси України. – 2010. - № 7. – С. 3 – 21. 

Іruna Кarhut  
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SIMPLIFIED TAXATION OF LEGAL ENTITIES IN UKRAINE: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

The single tax - a consolidated set state tax for certain share of legal entities, which replaces the collection of a certain set of laws 

provided for taxes and duties payable to the local budget, is characterized by voluntary election of taxpayers paying and aims to simplify 

the taxation of income of these businesses 

Сергій Касян 
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 

ФІНАНСОВО-МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 
На сьогодні відповідно до світових економічних тенденцій: глобалізації, постіндустріальної та екологічної модернізації, 

промислові підприємства повинні відповідати на «актуальні виклики» відповідно до впливів економічної кризи та змін у 

зовнішньому і внутрішніх середовищах з урахуванням динамічного збільшення дефіциту енергетичних і матеріально-

сировинних ресурсів, диспропорціями в їх розподілі та високій вартості ресурсів. Удосконалення наявних та розробка нових 

методик управління ресурсами, потоками ресурсів промислового підприємства, конкретизація напрямків та методів з оцінки 

впливу маркетингових, фінансових чинників на характер закупівель матеріальних ресурсів, продажу продукції на ринках в 

умовах трансформаційної економіки є об’єктивною необхідністю для розвитку промислових підприємств економіки. 

Під фінансово-маркетинговими аспектами координування товарних потоків розуміємо сукупність актальних 

проблематичних фінансово-маркетингових явищ і ситуацій, які вирішуються завдяки використанню економічного 

інструментарію з урахуванням комплексу чинників. Аспекти і є тим, що відбувається врахування різнобічного впливу саме 

чинників ринку і фінансування. Тобто спочатку ми враховуємо чинники, інші складові управління, і це все дає можливість 
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охарактеризувати це як аспекти. На сьогодні проблемою є низька ефективність управління ресурсами підприємства, велика 

ресурсомісткість, низька оборотність капіталу через недостатньо повне і комплексне урахування ринкових, екологічних, 

маркетингових і фінансових чинників зовнішнього і внутрішнього середовища промислового підприємства. 

Група вчених Інституту економіки промисловості НАН України О.Амоша, В. Вишневський, Л. Збаразська визначили 

основні конкурентні переваги вітчизняних промислових підприємств, а саме: визначені промислові запаси природних 

ресурсів, достатньо кваліфіковані трудові ресурси,  стійкі технології на вітчизняній сировинній базі [1, с. 11-12, №11]. Вчені 

наголошують на великому значенні впровадження виробництва наукомісткої і більш інноваційної продукції на 

машинобудівних і хімічних підприємствах. На основі формулювання стратегічної мети державної промислової політики вчені 

виділяють пріоритетні  завдання, які визначені з урахуванням наявності власної ресурсної бази і освоєнних ринків. З 

урахуванням ресурсних обмежень для фінансово-кредитної системи, імпортного походження закупівель багатьох видів 

енергії визначаються засади для інтенсифікації загального інноваційного попиту в державі [1, с. 5, №12]. Також 

наголошується на необхідності збільшення урахування екологічного чинника у технологічних операціях та у самій продукції 

на основі зниження ресурсо- та енергомісткості, використання нетрадиційних ресурсних джерел, перехід на V-VI технологічні 

уклади [1]. Із аналізованої праці виникає, що в концептуальних стратегічних орієнтирах діяльності промислових підприємств 

важливе значення має удосконалення управління ресурсами на основі нових методик і моделей такого управління. 

С. Покропивний наводить визначення управління як діяльності, спрямованої на координацію роботи інших людей, 

зазначаючи, що ця діяльність є складною системою, яка ґрунтується на вертикальному поділі праці [2, том 1, с. 46].  

Зазначаючи, що управління трудовими ресурсами відбувається під впливом чинників середовища, що трудові ресурси є 

головним об’єктом управління, С. Покропивний наводить визначення поняття „трудові ресурси”, під яким розуміє кількість 

активного населення, яка має вікові, фізичні і освітні характеристики, що дозволяють їм працювати у визначеній сфері 

діяльності. [2, том 1, с. 114]. Автор підручника наводить терміни, які використовуються для оцінки трудових ресурсів: 

персонал, кадри, трудовий колектив; і показники управління трудовими ресурсами: плинність і стабільність персоналу, рівень 

дисципліни, відповідність кваліфікації робітників рівню складності виконуваних ними робіт, співвідношення чисельності 

окремих категорій працівників [2, том 1, с. 123]. Важливим показником ефективності управління трудовими ресурсами є 

продуктивність праці, яка визначається за прямим або оберненим методами, а виробіток визначається за вартісним, 

натуральним або трудовим методами.  

А. Афанасьєв, С. Кравченко, Н. Ільшева, В. Корнєєв визначають пасиви як елементи бухгалтерського балансу, що 

відображають джерела формування основних та оборотних активів. На нашу думку, відповідно до фінансово-маркетингового 

підходу, враховуючи двоїстість природи основного та оборотного капіталу. Ми вважаємо, що пасиви промислового 

підприємства слід розуміти як фінансову категорію, зумовлену існуванням субстанції капіталу, і яка забезпечує кількісну та 

якісну оцінку абсолютної величини джерел фінансування основного та оборотного капіталу, при цьому кількісна оцінка 

виявляється у величині джерел, якісна – у їх структурі [3]. 

Основні та оборотні активи промислового підприємства, на наш погляд, відбивають результат вкладення маси вартості 

капіталу в конкретні матеріально-речовинні носії предметів та знарядь праці, та своїм існуванням здатні генерувати 

формування доданої вартості в економіці. 

Прийнято визначати ресурсний потенціал підприємства, під яким розуміється поєднання завдяки ефективному 

управлінню трудовими ресурсами матеріальних, нематеріальних, трудових, фінансових ресурсів підприємства. Ресурсний 

потенціал підприємства визначає його можливості, кваліфікацію кадрів, обсяги споживання ресурсів та випуску готової 

продукції і навіть організаційну структуру підприємства. 

Розглянемо методики, спрямовані на оптимізацію процесу постачання, розробку стратегії діяльності промислового 

підприємства. У цьому напрямку варто виділити розробки, які враховують дослідження зовнішнього середовища, вибір 

стратегій підприємства, умови постачань. Такі розробки запропоновано представниками економічної школи Харківського 

національного економічного університету (В. Пономаренко,О. Тридід, М. Кизим). 

Так, у монографії „Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи” [4], при дослідженні стану економіки України, 

проаналізовано тенденції розвитку промислового сектору економіки в період її структурної перебудови, оцінено проблеми 

розвитку підприємств тракторного і сільськогосподарського машинобудування. При цьому автори аналізують методологічні 

засади оцінки фаз життєвого циклу підприємства, наводять інструменти діагностики розвитку підприємства в умовах кризи, 

оцінюють теорію та практику прийняття управлінських рішень щодо вибору стратегій розвитку підприємства. 

В. Пономаренко в докторській дисертації „Стратегічне управління підприємством” досліджує методично-практичні 

засади стратегічного управління підприємством, вдало і доречно пропонує ситуаційно-ресурсний методологічний підхід до 

вибору стратегії управління підприємством, і також метод розробки стратегічних планів системного зв’язку підприємства із 

ринковим середовищем. Особливу увагу автор приділяє аспектам розвитку ресурсів підприємства. Вчений досліджує 

особливості управління матеріальними ресурсами, системно аналізує їх склад і взаємодію, визначає критерій, який впливає 

на формування стратегії управління підприємством. 

Таким чином, внаслідок недостатнього прогнозування величини поступок в умовах поставок ресурсів (ціни сировини, 

обсягу й інтервалу поставок), конкурентності сировинних ринків варто заповнити цю лакуну. Це пропонується здійснити 

шляхом розробки моделі управління оборотністю запасів підприємств. 

Також ці положення варто оформити у маркетингово-екологічну концепцію оптимізації управління ресурсами 

промислового підприємства за рахунок підвищення конкурентоспроможності активів. Ця концепція передбачає дослідження 

стану ринку технологій, готової продукції, балансування екологічних виплат у взаємозв’язку з оборотністю капіталу, 

вкладеного в основні та оборотні активи. 
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FINANCIAL AND MARKETING ASPECTS OF DETERMINATION OF RESOURCE CAPACITY OF THE ENTERPRISE 

Aspects of coordinating of commodity streams it is necessary to understand set of the actual problematic financial and marketing 

phenomena and situations which are solved thanks to economic tools taking into account a complex of factors as a financial marketing. 

Provisions should be issued in the marketing and ecological concept of optimization of resource management of the industrial enterprise 

thanks to increase of competitiveness of assets. 

Андрій Кафтан 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Безпосереднє сусідство Львівщини з країнами Євросоюзу обумовлює значний вплив зовнішньоекономічної діяльності на 

економіку області. Вигідне географічне розташування, дешева робоча сила, доступні ресурси, великий ринок збуту роблять 

Львівщину привабливим місцем для вкладення капіталу. Однак, в силу дії різноманітних чинників, області ще не вдалося 

сповна реалізувати свій інвестиційний потенціал. 

У 2014р. в економіку Львівщини вкладено іноземними інвесторами 46,6 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій, що 

на 89,5% менше за минулорічний показник. Обсяг надходжень іноземного капіталу у 2014 році був найменшим за останні 

тринадцять років. Хоча, мова не йде про втрату зацікавленості зарубіжними партнерами у підприємствах регіону, а швидше 

про більш обережні стратегії в інвестуванні, які не передбачають значних обсягів вкладення капіталу в умовах нестабільної 

ситуації в Україні, яка зумовлена зовнішньою військовою агресією та фінансово-економічною кризою [2]. 

Обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку Львівщини з початку інвестування, вперше зменшився 

порівняно з минулорічним показником, і становив на 31 грудня 2014р. 1374,9 млн. дол. США. Упродовж минулого року 

нерезиденти вилучили з економіки області 49,2 млн. дол. свого капіталу. Втрати іноземного капіталу становили 1,7 млн. дол. 

За рахунок коливання валютних курсів у 2014р. обсяг іноземного акціонерного капіталу в області скоротився на 322,2 млн. 

дол. США. У цілому з урахуванням переоцінки, утрат, курсової різниці за 2014р. в економіці області відбулося зменшення 

сукупного обсягу іноземного акціонерного капіталу на 326,5 млн. дол., або на 19,2% відносно початку року [3]. 

Вкладення в економіку області у минулому році здійснили інвестори з 36 країн світу. Найбільше інвестицій надійшло від 

партнерів з Кіпру – 14,9 млн. дол., Нідерландів – 10,8 млн. дол., Німеччини – 5,3 млн. дол., Канади – 3,8 млн. дол., Данії та 

Польщі – по 3,1 млн. дол. [2]. 

Попри те, що іноземні інвестиції продовжують залучатись в область, ці надходження поки що не сприяють істотному 

поліпшенню стану економіки. Однією з причин такої ситуації є той факт, що капітал нерезидентів направляється головним 

чином у високоприбуткові галузі (фінансово-банківську систему, торгівлю, операції з нерухомістю, харчову промисловість), 

а не у високотехнологічні виробництва, оскільки більшість іноземних інвесторів першочергову мету своєї діяльності 

вбачають в отриманні прибутку.  

Загалом основними перепонами інвестиційної діяльності в нашій державі є дефіцит фінансових ресурсів, бюрократичні 

процедури, недосконале законодавство, відсутність підтримки збоку влади, брак інформації про інвестиційну ситуацію та 

нестабільна політична та економічна ситуація в країні. Тому для того, щоб збільшити вкладення коштів іноземних інвесторів 

потрібно передусім привести вітчизняне законодавство згідно з міжнародними стандартами [1]. 

Коротко наведена статистика демонструє, що ситуація, яка склалася у сфері залучення інвестицій в економіку Львівщини, 

протягом останніх років не може бути задовільною, тому необхідно працювати над створенням привабливого інвестиційного 

середовища для іноземних інвесторів.  

Зокрема слід реалізувати інвестиційний потенціал регіону у наступних напрямах: 

Транспортна інфраструктура: використання унікальних можливостей в інфраструктурній сфері через відпрацювання 

питань розбудови кордону, реалізації проектів в рамках фондів Європейського Союзу, будівництво логістичних центрів. 

Через Львівську область, як відомо проходять 3-й та 5-й Панєвропейські транспортні коридори, потужні нафто- та 

газопроводи. Виходячи з географічного розташування, стратегічними напрямами залучення інвестицій для регіону є 

інфраструктурні проекти. Це – будівництво та реконструкція доріг (зокрема, швидкісних автобанів), приведення їх до 

сучасних європейських норм; 

Інновації: реалізація інноваційного потенціалу та заохочення створення технологічно розвинутих підприємств в ІТ секторі 

та галузі енергозбереження; 

Екологія: розвиток ефективної інфраструктури переробки, сортування та зберігання сміття (через створення за 

регіональним принципом сучасних полігонів та міні-заводів), каналізування малих міст та населених пунктів, 

використовуючи європейський досвід; 

Промислові парки та території перспективного розвитку: створення технологічних платформ, спеціалізованих 

промислових парків, міжнародних кластерів, визначення та утворення територій перспективного розвитку через 

запровадження спеціальних правових режимів економічної діяльності на таких територіях; 

Туризм та рекреація: враховуючи культурні та природні багатства, розширення та розвиток низки цікавих інвестиційних 

проектів, які базуються на унікальному потенціалі Карпат та лікувальних мінеральних вод області, потенціал яких 

використовується лише на 10%. Також пріоритетними є розширення готельно-ресторанної мережі з постійним підвищенням 

якості обслуговування, розвиток складної туристичної та спортивної інфраструктури, підвищення стандартів якості, надання 

повсякденних або невідкладних послуг, потужний розвиток систем та засобів безпеки життєдіяльності [1]. 

При дотриманні необхідних умов такий інструмент, як прямі іноземні інвестиції, може підвищити загальний рівень 

конкурентоспроможності не тільки регіону, але й усієї держави. Однак зважаючи на політичну та економічну ситуацію в 

Україні, очікувати значного припливу приватного іноземного капіталу найближчим часом не варто. Адже інвестиційний 

ринок України є надто ризикованим для вкладень великого капіталу, що не дозволяє зарубіжним компаніям будувати 

довгострокові плани.  

У майбутньому за умови проведення реформ і стабілізації економічної та політичної ситуації приплив прямих іноземних 

інвестицій в область буде мати тенденцію до збільшення. Однак, навіть за оптимістичними прогнозами цього слід чекати не 
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швидше 2017 року. До того часу вкладення капіталу в підприємства Львівщини здебільшого будуть здійснювати іноземні 

інвестори, які вже мають досвід такої співпраці і адаптувалися до нестабільних  і непередбачуваних умов ведення бізнесу в 

Україні. 

Викладений матеріал дозволяє зробити висновки про стан інвестиційної активності іноземних інвесторів Львівської 

області, дослідити причини зменшення надходження прямих іноземних інвестицій у економіку даного регіону, 

проаналізувати перспективи покращення інвестиційного клімату на Львівщині у найближчі роки.  
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MAIN DIRECTIONS OF ATTRACTING DIRECT FOREIGN INVESTMENTS IN LVIV REGION ECONOMY 

In theses conducted statistical estimate of foreign direct investments and determined their impact on the economy of Lviv region. 

It is also investigated the reasons for the decline in investment activity of Lviv region and examined main directions of attracting 

foreign direct investments. 
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ЛОГІСТИЧНЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
В останні роки, як свідчить зарубіжна й вітчизняна практика, для підприємств все більшу роль відіграє рівень додаткових 

сервісних послуг, які вони можуть надати. В свою чергу, це збільшує цінність товару для споживачів, оскільки вони 

отримують не лише товар як фізичний об’єкт, але й послуги, які його супроводжують. У цих умовах для більшості споживачів 

важливою стала не сама пропозиція, а, скоріше, суб'єктивний спосіб її сприйняття. Тому прерогативою логістики поряд з 

управлінням матеріальними потоками є й управління сервісними потоками. 

Зокрема, на Заході широко використовується поняття «логістика сервісного відгуку» (service response logistics, SRL), що 

визначається як процес координації логістичних операцій, необхідних для надання послуг найефективнішим способом щодо 

витрат і задоволення запитів споживачів. SRL-підхід є найчастіше основним стратегічним елементом менеджменту багатьох 

закордонних фірм, які надають послуги. Критичними елементами цього підходу є прийом замовлень на послуги і моніторинг 

надання послуг. Як і матеріальні потоки, потоки послуг розповсюджуються у певному середовищі доставки, у якому існують 

ланки логістичної системи, логістичних каналів, ланцюгів і т.д. Цю мережу потрібно побудувати так, щоб з максимальною 

ефективністю задовольняти вимоги клієнтів щодо рівня обслуговування [9]. 

Н.І. Чухрай зазначає, що обслуговування споживача представляє собою сукупність видів діяльності із створення 

споживчої корисності, що відбуваються в процесі виконання замовлень, спрямованих на задоволення потреб споживачів і 

досягнення мети діяльності підприємства [4, с. 10]. 

Логістичне сервісне обслуговування нерозривно пов’язане з процесом розподілу і представляє собою комплекс послуг, 

які надаються в процесі поставки товарів споживачу. Від якості логістичних послуг і рівня сервісу залежить просування 

товару на ринку, ефективність його продажів, додана вартість та конкурентоспроможність підприємства в цілому. Логістичне 

сервісне обслуговування споживачів може здійснюватися, як самим виробником, так і торгово-посередницькою структурою. 

Це залежить від виду логістичної системи, рівня вимог споживачів і стратегії постачальника. 

Логістичне обслуговування продукції являє собою сукупність функцій та видів діяльності всіх підсистем підприємства, 

які забезпечують зв’язок «підприємство – споживач» у розрізі кожного матеріального і інформаційного потоку за 

показниками номенклатури, якості, кількості, ціни, місця та часу поставки продукції у відповідності до вимог ринку. У якості 

видів логістичного сервісного обслуговування виділяють [6, с. 331]: 

- сервіс задоволення споживацького попиту, який представляє собою комплексну характеристику рівня обслуговування 

споживачів, який визначається наступними показниками: час, частота, готовність, безвідмовність і якість поставок, готовність 

забезпечення комплексності і проведення вантажно-розвантажувальних робіт;  

- сервіс надання послуг виробничого призначення, який охоплює сукупність пропонованих видів сервісного 

обслуговування продукції, що виробляється, тобто набір послуг, які надаються споживачу з моменту укладання договору на 

купівлю до моменту поставки продукції; 

- сервіс післяпродажного обслуговування включає сукупність послуг, що надаються та необхідні для забезпечення 

ефективного функціонування продукції в існуючих економічних умовах під час усього життєвого циклу. 

- сервіс інформаційного забезпечення, який характеризується сукупністю інформації, що надається споживачеві про 

продукцію та її обслуговування, методів і принципів, а також технічних засобів, які використовуються під час обробки і 

передачі інформації;  

- сервіс фінансово-кредитного обслуговування представляє собою сукупність різноманітних варіантів оплати продукції, 

систему знижок та пільг, що надаються споживачеві. 

При наданні логістичного сервісу рекомендують дотримуватися таких принципів [1, с.18]:  

1. Обов’язковість доповнення основної пропозиції додатковими послугами. Підприємство, що пропонує споживачам 

певний товар чи послугу повинно обов’язково «підкріплювати» основну пропозицію додатковими послугами. У 

протилежному випадку воно приречене на поразку в конкурентній боротьбі.  

2. Необов’язковість використання додаткового комплексу пропозицій. Підприємство, що пропонує додатковий 

(підкріплюючий) комплекс послуг, може тільки пропонувати їх клієнтам, але не нав’язувати, оскільки вибір споживачів 

повинен бути абсолютно вільним.  

3. Еластичність. Пакет наданих послуг повинен бути широким і варіюватися від мінімально необхідних до максимально 

доцільних.  
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4. Зручність. Додаткові послуги, що пропонуються підприємством, повинні надаватися так, щоб максимально 

влаштовували б покупця (за місцем, часом, інформативністю тощо).  

5. Раціональна цінова політика. Здійснюючи сервісну політику, підприємству необхідно намагатися не стільки досягти 

додаткового прибутку, скільки надати додаткових стимулів споживачам для звернення до цього підприємства і зміцнення 

довіри до нього.  

6. Інформаційне забезпечення. Під час надання послуг потрібно організувати збір інформації про діяльність підприємства 

(оцінки споживачів щодо номенклатури та якості послуг, рівня обслуговування та ін.), а також сервісну політику конкурентів. 

Всі роботи в сфері логістичного сервісу можна поділити на 3 основні групи:  

1. Передпродажні, тобто роботи з визначення політики підприємства в сфері надання послуг і формування системи 

логістичного обслуговування.  

2. Роботи з надання логістичних послуг, які здійснюються в процесі продажу товарів, наприклад надання інформації про 

проходження вантажів, підбір асортименту, упаковка тощо.  

3. Післяпродажний логістичний сервіс, який включає в себе гарантійне обслуговування, зобов’язання з розгляду претензій 

покупців, обмін бракованих товарів. 

Є.В. Крикавський зазначає, що процес логістичного обслуговування споживача пов'язаний із вирішенням таких завдань: 

- який рівень витрат є доступним для забезпечення прийнятого рівня обслуговування клієнта;  

- яку ефективність можна отримати у разі підвищення рівня обслуговування споживача;  

- який рівень обслуговування можна вважати стандартним і яка ситуація з цим у конкурентів [3]. 

У процесі формування і подальшого удосконалювання підсистеми логістичного сервісу підприємство повинне прагнути 

до виконання таких основних вимог [10]:  

- постійно підвищувати надійність обслуговування і готовність до виконання замовлень і запитів споживачів логістичних 

послуг;  

- знижувати сукупні витрати, пов'язані з обслуговуванням й утриманням запасів;  

- знижувати собівартість товару-послуги. 

Основним критерієм, який дозволяє оцінити систему сервісу як з позицій постачальника, так і з позицій отримувача 

послуг, є рівень логістичного обслуговування. Рівень логістичного обслуговування – це кількісна характеристика 

відповідності фактичних значень показників якості і кількості логістичних послуг оптимальним чи теоретично можливим 

значенням цих показників. Рівень обслуговування можна оцінити також, зіставляючи час на виконання логістичних послуг, 

які фактично надаються в процесі поставки, з часом, який необхідно було б затратити у випадку надання всього комплексу 

можливих послуг в процесі тієї ж поставки [2].  

Для оцінки рівня логістичного обслуговування вибираються найсуттєвіші види послуг, надання яких, пов'язане зі 

значними витратами, а відсутність – з суттєвими втратами на ринку. При цьому зниження рівня обслуговування веде до 

збільшення втрат, спричинених погіршенням якості сервісу. Завдання логістичної служби полягає в пошуку оптимального 

розміру обслуговування. До найбільш важливих параметрів логістичного сервісу можна віднести:  

- надійність фізичного розподілу (доставка потрібного товару в необхідні час і місце), інформаційних і фінансових 

процедур;  

- доступність (простота встановлення контактів з постачальниками сервісу, зручний для покупця час надання послуг, 

наявність у постачальника запасів матеріальних ресурсів (готової продукції) для безперебійного забезпечення клієнтів;  

- безпека (збереження вантажу, запобігання можливої шкоди самому споживачу);  

- гнучкість поставки (здатність враховувати побажання клієнтів), тобто можливість: зміни форми замовлення; зміни 

способу передачі замовлення; зміни виду тари і упаковки; отримання клієнтом інформації про стан його замовлення; 

- взаєморозуміння з покупцем. 

При реалізації логістичного сервісу обслуговування, як необхідної «складової» логістики, важливим є одержання 

високого економічного ефекту, що є основним принципом підприємницької діяльності. Реалізація цього принципу в ідеалі 

повинен досягатись за допомогою високої якості рівня логістичного сервісу. Таким чином, для оптимізації логістичного 

сервісу необхідно дотримуватися наступних вимог [8]:  

- дати точну оцінку якості послуг (використовуючи систему показників, проранжованих відповідно до їх вагомості для 

споживачів);  

- мінімізувати розбіжності між очікуваннями клієнтів та отриманими значеннями показників якості послуг. 

Зростання конкурентоспроможності компанії, викликане зростанням рівня обслуговування, супроводжується, з одного 

боку, зниженням втрат на ринку, а з іншого – підвищенням витрат на сервіс. На ринку логістичних послуг спостерігається 

стійка тенденція до зростання вимог споживачів щодо їх комплексності та якості. До ключових параметрів якості 

логістичного сервісного обслуговування відносять [10]:  

- час від отримання замовлення постачальником до постачання продукції споживачу;  

- гарантовану надійність постачання за будь-яких умов;  

- стабільність матеріально-технічного забезпечення клієнтів;  

- максимальна відповідність виконання замовлень вимогам споживачів;  

- прогресуючий ступінь доступності виконання замовлень у діючій логістичній системі;  

- зручність подання замовлення в логістичній системі в будь-який час;  

- якнайшвидше підтвердження замовлення, прийнятого постачальником для виконання;  

- об'єктивність цін на логістичні послуги;  

- регулярність інформування клієнтів про рівень і структуру витрат на логістичне обслуговування;  

- наявність у логістичній системі можливостей надання постійним клієнтам товарних кредитів і прихованих знижок у 

вигляді логістичних послуг, які надаються безкоштовно;  

- високу ефективність технології вантажопереробки на складах та інших трансформаційних об'єктах логістичної системи;  

- забезпечення високої якості пакування товарної продукції. 

Для розробки стратегії логістичного сервісу необхідно володіти інформацією про потреби споживачів. Лише виходячи з 

цього можна сформувати пропозицію "товару-послуги» з найбільшою цінністю для споживачів. При цьому слід враховувати, 

що споживча цінність товару складається з об’єктивних та суб’єктивних елементів, причому для різних категорій споживачів 

характерне різне поєднання цих складових [5, 8]. 
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Таким чином, на даний момент логістичний сервіс обслуговування виступає важливим елементом підвищення 

конкурентоспроможності продукції та підприємства загалом, а також покращення задоволення потреб кінцевих споживачів. 

Вихідним моментом при розробці системи логістичного сервісу повинен бути пошук оптимального розміру обслуговування, 

який визначається виходячи із співставлення очікуваних витрат і втрат від розміру обслуговування. 
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LOGISTIC SERVICE MAINTENANCE AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE 

In theses are considered problem of grant of logistic service, method of determination of level of logistic service and choice of its 

optimum level. The analysis of aspects of improvement logistic system is carried out on the basis of improvement logistic service. The 

system principles of improvement logistic service of the enterprise and also its condition and prospects of development at the present 

stage are given. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ 
Нормами Основного Закону України [1] закріплено право кожного на працю, що включає можливість заробляти собі на 

життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава гарантує рівні можливості у виборі професії та 

роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів 

відповідно до суспільних потреб. Більше того, Конституція України гарантує право на належні, безпечні і здорові умови праці, 

на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом, а також ч.6 ст. 43 наголошує, що право на своєчасне одержання 

винагороди за працю захищається законом. 

Законодавство про оплату праці грунтується на Конституції України і складається з Кодексу законів про працю Украни, 

Закону України "Про оплату праці", Закону України "Про колективні договори і угоди" та інших актів законодавства України 

[2]. 

Для більшості населення України заробітна плата є основним або навіть єдиним джерелом для існування, і тому 

регулювання оплати праці є одним з найбільш важливих і розроблених у законодавстві. 

Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець 

виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, 

професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства[3]. 

Структурно заробітна плата складається з основної (встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних 

розцінок для робітників та посадових окладів для службовців) та додаткової (встановлюється за працю понад установлені 

норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці і включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні 

виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій) заробітної плати, 

а також інших заохочувальних та компенсаційних виплат (виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за 

спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами 

чинного законодавства або які здійснюються понад встановлені зазначеними актами норми. 

Мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, 

нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт). 

Встановлення мінімальної заробітної плати є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для 

підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників. Розмір 

мінімальної заробітної плати визначається з урахуванням потреб працівників та їх сімей, вартісної величини достатнього для 

забезпечення нормального функціонування організму працездатної людини, збереження її здоров'я набору продуктів 

харчування, мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення 

основних соціальних і культурних потреб особистості, а також загального рівня середньої заробітної плати, продуктивності 

праці та рівня зайнятості. Мінімальна заробітна плата встановлюється у розмірі не нижчому від розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб. До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та 

компенсаційні виплати[2]. 

Таким чином державне регулювання оплати праці є системою визначення правил, процедур, нормативів, норм і гарантій 

в оплаті праці на основі ухвалення певних законодавчих і нормативних актів та контролю за їх дотриманням органами влади. 

Головною метою державного регулювання оплати праці є створення необхідних умов для забезпечення виконання заробітною 

платою усіх притаманних їй основних функцій (відтворювальної, мотивуючої, стимулюючої, регулюючої та соціальної), а 
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також стримування необґрунтованого зростання заробітної плати, не пов'язаного з обсягами виробництва й реалізації 

продукції (робіт, послуг) [5]. 

Жодна країна в світі не може обходитися без державного регулювання оплати праці, хоча сфера, масштаби, методи і 

процедури такого впливу різноманітні. Функції держави (законодавчої і виконавчої влади) як суб'єкта організації оплати праці 

в суспільстві неоднозначні і складні. Це мотивується тим, що держава водночас виступає в різних ролях: власника, 

законодавця, захисника інтересів найманих працівників підприємств, гаранта дотримання законів про працю та її оплату, 

власність, податки, ціни, зайнятість населення та інші, які пов'язані із заробітною платою [6]. 

Організація оплати праці здійснюється на підставі: 

˗ законодавчих та інших нормативних актів; 

˗ генеральної угоди на національному рівні; 

˗ галузевих (міжгалузевих), територіальних угод; 

˗ колективних договорів; 

˗ трудових договорів. 

˗ Суб'єктами організації оплати праці є:  

˗ органи державної влади та місцевого самоврядування;  

˗ роботодавці, організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців або їх представницькі органи;  

˗ професійні спілки, об'єднання професійних спілок або їх представницькі органи;  

˗ працівники. 

Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або 

нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим 

уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, 

обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 

шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата (ст. 115 КЗпП). 

Статтею 175 Кримінального кодексу України [4] передбачено, що безпідставна невиплата заробітної плати більш як за 

один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи 

громадянином – суб’єктом господарської діяльності, визнається злочином та карається відповідними санкціями.  

Тобто законодавець захищає конституційне право на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом, і на своєчасне її 

отримання і встановлює на законодавчому рівні санкції за порушення цього права. Під невиплатою заробітної плати слід 

розуміти неповну або несвоєчасну її виплату громадянам. Така невиплата утворює склад злочину, передбаченого ст. 175 

Кримінального кодексу України, якщо вона: 1) є безпідстаною; 2) має місце протягом певного строку (більше ніж за один 

місяць). 

Тому заробітна плата для переважної частини населення України являється основним джерелом доходу, а також 

винагородою за працю. Вона слугує своєрідною оцінкою рівня життя населення. Тому державне регулювання оплати праці є  

надзвичайно важливим фактором у регулюванні трудових відносин, оскільки держава виступає в ролі законодавця - захисника 

інтересів найманих працівників, гаранта дотримання законів про працю та її оплату. 
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STATE REGULATION OF WAGES 

Norms of the Constitution of Ukraine stipulates the right of everyone to work, including the opportunity to earn his living by work 

which he freely chooses or freely agrees. The State shall guarantee equal opportunities in the choice of profession and of types of labor 

activity, implements programs of vocational education, training and retraining according to the needs of society. The right to timely 

payment for labor is protected by law. Wages is compensation calculated, usually in monetary terms, which under an employment 

contract the employer pays the employee for work performed by him. 

Юлія Климчук, Маріанна Кохан 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМИ НЕЗАКОННОГО БУДІВНИЦТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА ДЕТІНІЗАЦІЇ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
В Україні має місце ситуація за якої масштаби тіньової економіки досягли значних розмірів. За даними Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі обсяг тіньової економіки в нашій державі становить 44 %, а за різними міжнародними 

оцінками навіть досягає більшого рівня [1]. За оцінками Міністерства економіки України однією з найбільш тінізованих 

галузей в нашій державі є будівництво (близько 40 %). Значного поширення набуває явище незаконного (самовільного) 

будівництва.  

Самовільне будівництво будівель або споруд полягає у веденні на такій ділянці без належного дозволу будівельних робіт, 

а також виконання монтажних робіт із спорудження нового об’єкту – будівлі чи споруди. Поняття «будівництво» охоплює як 

нове будівництво, так і реконструкцію, реставрацію, впорядкування або капітальний ремонт вже існуючих об’єктів, їх 

http://zakon.rada.gov.ua/go/254к/96-вр
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08
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розширення чи переоснащення. Будівництво визначається самовільним (незаконним), якщо воно було здійснено за таких 

обставин [2, с. 93-94]: 

а) на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети;  

б) без належного дозволу чи належного затвердженого проекту;  

в) з істотними порушеннями будівельних норм і правил. 

Згідно зі статтею 96 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема, порушення вимог законодавства, 

будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень при новому будівництві, реконструкції, 

реставрації, капітального ремонту об’єктів чи споруд тягнуть за собою накладення штрафу на громадян і на посадових осіб 

[3]. Відповідно до ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»,  архітектурно-будівельна інспекція повинна видати 

припис про демонтаж незаконно збудованого об’єкта. Припис обов’язковий до виконання. У випадку невиконання, припис 

передають до суду і забудовника притягують до відповідальності. Тобто самочинне будівництво підлягає знесенню. При 

цьому усі витрати лягають на забудовника. На жаль, ні забудовники, ні контролюючі органи не виконують вимоги 

законодавства в містобудівній сфері. «Законно» чи «незаконно» легко вирішується шляхом корупційних схем. Спочатку 

незаконно будують об’єкт, а потім швидко узаконюють його через суд. Тому поки контролюючі органи закривають очі, а 

судді продовжують виносити сумнівні рішення, самовпевненість «чорних» забудовників у власній безкарності тільки 

зростатиме [4]. Отже, головною причиною появи незаконих будівель та споруд є відсутність контролю за дотриманням норм 

у будівництві. Та певний контроль має місце в нашій країні, в основному зі сторони громадсткості та громадських організацій.  

Згідно приблизних підрахунків Антикорупційного комітету Конфедерації будівельників України будівельників 

змушували сплачувати близько 20 мільярдів гривень на рік. З них близько 8 мільярдів – за об’єкти житлового будівництва. У 

Києві на корупційна вартість за кожний квадратний метр сягає до 155 доларів, у регіонах – до 70. Забудовники жаліються, що 

їм пропонували 2 варіанти: або отримувати нескінчену кількість формальних відписок, або прискорити процес за допомогою 

матеріальної допомоги. 

За даними журналіського розслідування «Слідству.Інфо», детально змалюємо корупційну схему, яка мала місце у 

Державній архітектурно-будівельній інспекції у 2010-2014 роках. При інспекції була відповідальна людина, яка офіційно не 

входила у штат, але «вирішувала питання». Саме їй забудовники заносили кошти, які згодом потрапляли в Київ. Така собі 

грошова піраміда. Відповідно ці «тінові» кошти відходили до керівника Держархбудконтролю. Інспекція 

Держархбудконтролю – це орган, який може зупиняти незаконні будівництва і накладати штрафи до 70 відсотків від вартості 

будівництва. Тому будівельникам легше домовитися про те, щоб інспектори заплющили очі на порушення і недоробки. В 

Україні є ще потужніша структура, без відома якої не може працювати практично жодна корупційна схема. Найбільшим 

контролюючим органом в Україні є прокуратура. Прокуратура може винести вимогу призупинення тих чи інших робіт, згідно 

закону «Про прокуратуру» і саме вона уповноважена притягувати до відповідальності незаконних забудовників і порушників. 

У самій прокуратурі звинувачують у затягувані справ контролюючі інспекції: екологічну, сільськогосподарську, Державний 

архітектурно-будівельний контроль та міліцію.  Прокурори скаржаться, що для зупинки незаконного будівництва прокуратурі 

потрібні результати перевірки всіх цих структур. Вони їх постійно затягують, а тим часом незаконне будівництво триває. До 

цієї корупційної схеми входять не лише Держархбудконтроль та правоохороні органи, а також [5]: 

а) депутати місцевої ради; вони виділяють землю, змінюють її цільове призначення, змінюють правила забудови міста та 

генплани;  

б)  управління містобудування та архітектури видає містобудівні умови та обмеження для будівництва; 

в) дозвільні органи комунальних, державних чи приватних підприємств-монополістів підключають до електрики, газу, 

водопостачання, каналізації; 

г)  інспекція пожежного нагляду ставить свою візу при здачі об’єкту в експлуатацію; 

д) судова система; саме через суди недобросовісні забудовники заволодівають земельними ділянками та визнають 

законними практично будь-які відхилення від будівельних норм. 

Перші кроки на шляху зменшення рівня корупції у сфері будівництва зроблено. У 2014 році в інспекції архітектурно-

будівельного контролю було змінено близько 30 % кадрового складу. Інспекція та департамент Держархбудінспекції 

налагодили роботу консультаційних центрів та скоротили на 63 % кількість відмов у реєстрації дозвільних документів. Також 

на 34 % порівняно з 2013 роком зменшилимь скарги від громадян.  

Важливим кроком стало також змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 року 

№ 3038-VI органи державного архітектурно-будівельного контролю до 31.12.2015 року безоплатно протягом 10 робочих днів 

із дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти будівництва, збудовані без 

дозволу на виконання будівельних робіт, за результатами техобстеження приймають в експлуатацію індивідуальні (садибні) 

житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі та споруди, збудовані у період із 05.08.1992 року 

до 12.03.2011 року; збудовані до 12.03.2011 року громадські будинки I і II категорій складності, будівлі і споруди 

сільськогосподарського призначення I і II категорій складності. До власників (користувачів) земділянок, котрі подали 

документи про прийняття в експлуатацію збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт об’єктів будівництва, 

штрафні санкції за виконання будівельних робіт без отримання документів, що надають право на їх виконання та за 

експлуатацію або використання об’єктів будівництва, не прийнятих в експлуатацію, не застосовуються [6]. За інформацією 

Держархбудінспекції, за рік в Україні в середньому вводять в експлуатацію майже 50 тисяч самовільно збудованих об’єктів. 

Позитивним аспектом при веденні будівельної амністії є скорочення необхідних документів, спрощення легалізації 

самобудов, усунення частини бюрократичних перепон. Проте дані зміни до законодавства мають ряд недоліків [7]: 

а) спрощена процедура легалізації стосується будинків, збудованих до 12 березня 2011 року, тобто потрібно довести, що 

будівлі більше 4 років; 

б) при втраті документів чи переплануванні будівлі чіткого механізму для оформлення такого об’єкта не прописано 

законом; 

в) технічне обстеження будинків до 300 м2 робитимуть під час технічної інвентаризації з відповідною відміткою в 

технічному паспорті. Та затверджена форма технічного паспорта не містить розділу, в якому мають бути відображені дані 

технічного обстеження. До того ж технічну інвентаризацію та технічне обстеження проводять різні сертифіковані спеціалісти. 

Тому існує неузгодженість між різними нормативними актами; 

г) ухвалений закон не стосується самовільно зведених будівель з порушенням будівельних норм та стандартів; 

д) на думку експертів, дану амністію потрібно запроваджувати щонайменше на 3-4 роки.  
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Наразі реформа системи Держархбудконтролю триває. Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного 

законодавства» (№ 1546) знаходиться на підписі у Президента. Після проходження цього останнього етапу розпочнеться 

процес передачі частини функцій і повноважень із загальнодержавного на місцевий рівень. Це призведе до зменшення 

кількості хабарів для «фірм-прокладок», що за певну плату вирішували проблемні питання, що відповідно, дозволить 

зменшити корупційні ризики для замовника та покращити інвестиційний клімат в країні загалом. 

Отже, в Україні розробляються та імплементуються кроки на шляху боротьби з корупцією у сфері будівництва, а саме, 

зменшенню рівня незаконного будівництва. Попри позитивні тенденції, варто зазначити, що для збільшення ефективності тої 

чи іншої державної регуляторної ініціативи необхідно більшу увагу приділяти практичній стороні можливості виконання 

певного законодавчого акта. Цьому можуть сприяти широке громадське обговорення питання та участь в процесі профільних 

будівельних об’єднань та організацій, які безпосередньо беруть участь у зведенні будівельних об’єктів тощо. 
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RESOLVING THE PROBLEM OF THE ILLEGAL CONSTRUCTION AS A PRECONDITION FOR LEGALIZATION OF 

ECONOMY OF UKRAINE 

A level of shadowing in Ukrainian construction is about 40%. Significant place in the ranks belong illegal construction. 

Unauthorized construction of buildings or structures is run on such a site without proper authorization of construction. The main cause 

of the unlawful buildings is the lack of control over the observance of construction. According to rough estimates Anti-Corruption 

Committee of the Confederation of Builders of Ukraine builders were forced to pay about 20 billion USD per year. Per year on average 

in Ukraine introduced in operation about 50 thousand illegally constructed objects. For increasing the efficiency of anti-corruption 

changes should pay more attention to the practical side of a legislative act. This may contribute to a broad public discussion and 

participation in the construction of specialized associations and organizations. 
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ДЕРЖАВНЕ  РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ  ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 
У народному господарстві України паливно-енергетичний комплекс відіграє дуже важливу роль. Паливно-енергетичний 

комплекс є невід’ємною частиною економічного і суспільного добробуту. Ось чому ця тема для України є актуальною, 

особливо на сучасному етапі розвитку, коли проблема енергозабезпечення постала надзвичайно гостро. 

Розвивати паливно-енергетичний комплекс, забезпечувати суспільство енергетичними ресурсами – одне з найважливіших 

завдань будь-якої держави.Паливно-енергетичний комплекс – складна міжгалузева система видобутку й виробництва палива 

та енергії (електроенергії й тепла), їх транспортування, розподілу й використання. 

Паливно-енергетичний комплекс України складається з паливної промисловості (вугільна, нафтова і газова, торф’яна) та 

електроенергетики, а також тісно пов’язані з ними обслуговуючі підприємства. Характерна наявність розвиненої виробничої 

інфраструктури у вигляді магістральних високовольтних ліній і трубопроводів (для транспортування сирої нафти, 

нафтопродуктів і природного газу), що утворюють єдині мережі. 

В умовах впровадження ринкових відносин в економіці і, зокрема, в енергетиці основними завданнями державного 

регулювання господарської діяльності на ринках, що перебувають у стані природної монополії, та суміжних до них ринків у 

паливно-енергетичному комплексі України є[3]: 

а)збалансування інтересів суспільства, суб'єктів природних монополій та споживачів товарів, що виробляються  

суб'єктами природних монополій. 

б) забезпечення права споживачів електроенергетичної та нафтогазової галузей на отримання товарів та послуг 

стандартизованої якості за економічно обґрунтованими цінами; 

в) сприяння конкуренції у сфері виробництва та постачання електричної енергії та газу, видобутку газу та нафти, 

зберігання та постачання газу, нафти і нафтопродуктів з метою забезпечення ефективного функціонування відповідних 

галузей та ефективного використання енергетичних ресурсів; 

г)формування цінової і тарифної політики для суб’єктів природних монополій в електроенергетиці, нафтогазовому 

комплексі, у сфері теплопостачання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії та/або 

використовують нетрадиційні чи поновлювані джерела енергії[1]. 

Ліцензування суб'єктів господарювання є невід'ємною частиною процесу регулювання і здійснюється не для встановлення 

штучних обмежень підприємницької діяльності, а з метою сприяння конкуренції на суміжних з монопольними ринках, 

http://newasp.omskreg.ru/%20bekryash/contents.htm.%201
http://newasp.omskreg.ru/%20bekryash/contents.htm.%201
http://portal.lviv.ua/article/2015/04/03/135000
http://antikor.com.ua/articles/10558-koruptsijni_metri._jak_pratsjujutj_shemi_nezakonnogo_zahoplennja_zemli
http://www.interbuh.com.ua/ua/
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/


22nd International Scientific Conference of Students, Postgraduates and Young Researchers 15-16 MAY, 2015  

ACTUAL PROBLEMS OF UKRAINE’S ECONOMIC SYSTEM FUNCTIONING  L’VIV 

98 

захисту прав споживачів, які користуються послугами природних монополій, шляхом обмеження влади підприємців, що 

займають монопольне становище. Процедура видачі ліцензій повинна бути чітко врегульована законодавчими актами, бути 

прозорою і передбачуваною. Тільки у цьому випадку ліцензування як форма державного регулювання буде забезпечувати 

дієвий вплив та контроль держави за діяльністю зазначених природних монополій та суміжних з ними ринків. 

У зв’язку з цим, доцільною є розробка та у подальшому прийняття законопроекту, який би врегульовував особливості 

ліцензування в електроенергетиці та у сфері теплопостачання. Визначення та узагальнення в одному документі всього 

існуючого досвіду правого регулювання ліцензування, усунення існуючих на сьогоднішній день неточностей у правовому 

регулювання, а також закріплення нових норм, які б враховували поточний стан справ в електроенергетиці, сприятиме 

посиленню ролі регуляторного органа та виконанню головних завдань державного регулювання, а саме: захисту прав 

споживачів, послуг суб`єктів природних монополій, подальшого створення умов для провадження добросовісної конкуренції 

на суміжних ринках, удосконалення системи стосунків між учасниками оптового ринку електричної енергії та учасниками 

ринку газу, а також подальшому запровадження принципу організаційної єдності при видачі НКРЕ ліцензій в 

електроенергетиці, нафтогазовому комплексі та у сфері теплопостачання[2]. 

Метою державного регулювання ціноутворення в електроенергетиці є: 

- захист економічних інтересів споживачів від можливого завищення тарифу на електроенергію; 

- створення механізму оптимального співвідношення економічних інтересів, з одного боку – виробника електричної 

енергії в частині забезпечення достатності отримуваних коштів для розширеного відтворення, і, з іншого боку - споживачів 

електроенергії в частині забезпечення конкурентоспроможності продукції та рівня соціальної захищеності; 

- створення для виробника електричної енергії умов, які стимулюють оптимізацію тарифу на основі підвищення 

ефективності діяльності, використання нової техніки, передових технологій і організаційних рішень при забезпеченні 

необхідного рівня безпеки, скорочення непродуктивних втрат та підвищення економічної обґрунтованості інвестиційних 

проектів; 

- забезпечення можливості короткострокового і довгострокового прогнозування зміни рівня тарифів на електричну 

енергію для споживачів. 

Обсяги наявних ресурсів палива в Україні у вигляді розвіданих і підготовлених до розробки запасів і тих, які можуть бути 

реально видобуті та використані в національній економіці, є істотно меншими, ніж існуючі потреби в енергетичних ресурсах 

підприємств, організацій і населення. Статистика свідчить, що нині задоволення цих потреб в Україні за рахунок власних 

ресурсів забезпечується тільки на 35%.Глибока криза, в якій перебуває економіка України, вимагає вжиття екстрених і 

радикальних заходів, спрямованих, насамперед, на підтримку галузей промисловості, які визначають перспективу і реальність 

піднесення економіки в цілому. В першу чергу така підтримка потрібна енергокомплексу як одній з головних ланок 

національної економіки, яка з ряду причин тривалий час не діставала належного розвитку[5]. 

Головним стратегічним завданням для ПЕК, як визнає уряд, є своєчасне, повне, безперебійне забезпечення якісним 

паливом та енергією матеріальної сфери виробництва, невиробничої сфери, населення, комунально-побутового сектора та 

інших споживачів. 

Стратегія організації ефективного транспортування, перетворення, споживання паливно-енергетичних ресурсів у 

сучасних ринкових умовах базується на закладених у Національній енергетичній програмі України ідеях максимально 

можливого задоволення потреб держави в паливно-енергетичних ресурсах за рахунок економічно обґрунтованого підвищення 

обсягів власного їх видобутку та послаблення залежності від імпорту енергоносіїв. 

Пріоритетний напрям енергетичної стратегії визначається необхідністю створення належних правових, економічних, 

фінансових, технологічних, суспільних, інформаційних умов, спрямованих на вирішення таких основних завдань, як 

підвищення ефективного використання енергетичних ресурсів у народному господарстві, здійснення активної політики 

енергозбереження, поглиблення ринкових взаємовідносин і диверсифікації джерел надходження енергоносіїв. Основні 

напрями реалізації державної енергетичної стратегії визначені Національною енергетичною програмою та програмою 

«Україна-2010». Враховуючи, що в нашій країні видобуваються значні обсяги вугілля та уранової сировини, в перспективі 

потреби національної економіки в енергії передбачається покривати в таких пропорціях: за рахунок вугілля — 50 %; за 

рахунок урану — 40 %; інших енергоносіїв — 10 %[4].Основним фактором, що впливає на ПЕК, є загальні економічні 

негаразди, збільшення частки взаємозаліків, значний рівень бартерних розрахунків. Обсяги іноземного інвестування істотно 

обмежують можливості активної економічної діяльності та підтримки цього сектора економіки. 

Для підвищення рівня ресурсної забезпеченості енергетичної системи України без постачань зарубіжних енергоресурсів 

реструктуризація вугільної промисловості, як складової частини вдосконаленого державного організаційно-економічного 

механізму управління ресурсним забезпеченням енергетичної безпеки країни повинна вирішити дві основні проблеми за 

допомогою інноваційно-інвестиційного підходу до розвитку цієї галузі, суть якого полягає в створенні державою таких 

законодавчих умов активізації залучення інвестицій для реалізації інноваційних процесів, які гарантують не тільки їх 

збереження, а й постійно зростаючий прибуток у будь-якій економічній ситуації країни.  
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STATE REGULATION OF FUEL AND ENERGY COMPLEX OF UKRAINE 

The article analyzes the development of fuel and energy complex of Ukrain.. In order to highlight the transformational goals of 

state regulation justified the basic problems of the development fuel and energy complex and outlined the areas of state regulation in 

the structural elements of the FEC. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
Функціонування суспільства на економічному рівні забезпечується тісною взаємодією людини, природи і навколишнього 

світу. Цю взаємодію і можна назвати господарством. У сучасному розумінні господарська діяльність — це доцільна діяльність 

людей із виробництва матеріальних благ і послуг, спрямована на задоволення власних потреб. Господарську діяльність 

окремої країни називають національною економікою, або національним господарським комплексом.  

Важливими ознаками національної економіки є: 

˗ національний суверенітет, тобто національна державність, законодавство, суверенітет господарської та 

зовнішньоекономічної діяльності; 

˗ економічне середовище; 

˗ тісні економічні зв’язки з іншими країнами світу. 

Ці три елементи являють собою основу формування ефективної господарської системи.  

Важливою умовою для становлення національного господарства є наявність спільних духовних рис суспільства: традицій, 

звичаїв, моралі, культури, панування національної ідеології. Говорячи про соціальну складову господарського комплексу 

країни та становлення саме національного господарства, не можна не згадати про останні події в Україні. Не зважаючи на 

увесь трагізм ситуації, в якій зараз знаходиться наша держава, ці події мали й позитивний вплив на формування ефективної 

системи господарювання: 

˗ сприяли формуванню свідомого суспільства, яке тісно ідентифікує себе зі своєю державою; 

˗ дали змогу прогресивній частині населення зайнятись перебудовою соціально-політичного та економічного життя 

країни; 

˗ створили в очах західного суспільства образ сильної України, яка іде в ногу з часом. 

На жаль, сьогодні господарство України є національним лише за змістом. Значною мірою воно залишається складовою 

господарського комплексу СРСР за структурою. Від СРСР Україна успадкувала деградуючу централізовано-адміністративну 

економіку, переобтяжену важкою індустрією з нерозвинутою соціальною сферою, незначним виробництвом товарів 

широкого вжитку. Неефективність такого способу господарювання стала причиною економічної кризи, в якій Україна 

перебувала останні 20 років. Лише зараз господарська система України завершила процес свого формування в окрему, 

невід'ємну від українського народу систему ведення господарства на нових, прогресивних засадах, що є важливою 

передумовою формування «здорового» бізнес середовища. 

Але чи вигідно сьогодні бути бізнесменом  в Україні? На жаль, умови ведення бізнесу в Україні, як і раніше, залишають 

бажати кращого. Попри війну з Росією та суттєве погіршення економічної ситуації з початку року, Україна таки увійшла в 

першу сотню в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business-2015, розробленого експертами Світового банку та 

Міжнародної фінансової корпорації, піднявшись на 16 позицій і посівши 96 місце. У рейтингу враховані дані з травня 2013 р. 

по 1 червня 2014 р. Україні вдалось покращити свої позиції в рейтингу за рахунок наступних факторів: 

на 49 позицій виросло місце України по показнику «Спрощення процесу сплати податків для компаній» завдяки введенню 

електронної системи подання декларацій; 

на 29 позицій покращився рейтинг України за показником «Реєстрація власності» за рахунок запровадження нової системи 

державної реєстрації майнових прав на нерухоме майно, яка забезпечує державну реєстрацію в одному Державному реєстрі 

майнових прав. 

За індексом конкурентоздатності Україна посідає 76 місце, покращивши ситуацію з 2013 року тільки на 8 пунктів. 

Відповідно до індексу економічної свободи, Україна перебуває на 155 місці. А в індексі сприйняття корупції вже кілька років 

Україна займає найнижчі позиції. 

Важливо розуміти, що індекси та макроекономічні показники характеризують наявний підприємницький та інвестиційний 

клімат в країні. Позиції України в міжнародних рейтингах, є важливим фактором, який має вплив на інвестиційну 

привабливість країни. 

Серед основних проблем, які гальмують розвиток ефективного бізнес середовища України є: 

˗ тиск з боку контролюючих органів – високі податки та митні збори; 

˗ високий рівень корупції; 

˗ «поділений бізнес» - наявність в українському бізнесі груп впливу та великих монополій; 

˗ політичне підприємництво – активне втручання політики в сферу підприємництва; 

˗ «піратство» - високий рівень рейдерства; 

˗ відсутність чітких і зрозумілих правил ведення бізнесу; 

˗ «безкультурне» підприємництво - відсутність етики та культури ведення справ; 

˗ нестача грошей – низький рівень кредитування населення банкам, що спричинено економічною кризою; 

˗ борги – неспроможність України повертати свої боргові зобов’язання створює несприятливі умови для інвестицій;  

˗ відсутність глибоких реформ. 

Саме тому ще не можна говорити про «здорове» економічне середовище в Україні, яке можна побачити в західних 

державах. 

Прикладом економічних зв’язків між суб’єктами господарювання є угода про асоціацію з ЄС, яка має низку переваг для 

України: 

˗ зменшення корупції - зміни в управлінні державними фінансами та плануванні держбюджету. Зміняться функції 

Контрольно-ревізійного управління і Рахункової палати; 
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˗ посилення захисту прав споживачів. Вводяться європейські стандарти контролю якості продукції. Експорт українських 

товарів до ЄС;  

˗ експорт послуг до ЄС. Українці зможуть відкривати філії в країнах Євросоюзу, а українські інвестиції в ЄС отримають 

додатковий захист; 

˗ соціальна політика і освіта. Вводяться додаткові чотири дні відпустки. Забороняється платити жінкам менше, ніж 

чоловікам. Вдосконалюється система первинної медичної допомоги. Українські дипломи і кваліфікації для допуску до 

роботи визнаватимуться в ЄС; 

˗ космос, наука і технології. Ми разом працюватимемо над створенням європейської навігаційної системи – конкурента 

GPS. ЄС користуватиметься нашими технологіями ракетобудування[1]. 

Щодо експортно-імпортних операцій України варто відмітити, що протягом січня-липня 2014 року загальний 

зовнішньоторговельний обіг України склав 64,7 млрд. дол. США. Так, частка експорту товарів до країн СНД склала 29%, а 

імпорту – 34%, тоді як до країн Європейського Союзу 33% та 37% відповідно. 

За статистикою ДФС, за вказаний період Україна експортувала товарів на 33,5 млрд. дол. США. Більш за все українські 

товари користувались попитом у країнах ЄС. Експорт з України у ці країни склав майже 11 млрд. дол. США. 

Головними споживачами українських товарів серед європейських країн у січні-липні 2014 року стали Польща, Італія, 

Німеччина та Угорщина. Обсяги поставок у ці країни склав 16%, 15%, 9% та 9% від загального обсягу українського експорту в 

ЄС відповідно. 

До країн Митного Союзу товарів експортовано на понад 8 млрд. доларів США, зокрема до Російської Федерації – 80% від 

загального експорту до країн МС. Також 12% та 8% товарів відповідно було експортовано до Білорусі та Казахстану. 

У розрізі категорій найбільшим попитом користуються чорні метали та вироби з них, продукція машинобудівної галузі та 

зерно. 

Імпорт товарів в Україну за сім місяців склав 31,2 млрд. дол. США, з яких майже 12 млрд. дол. США – це імпорт з країн 

Європейського Союзу. Зокрема, з Німеччини – 24% українського імпорту з ЄС, Польщі – 15%, Італії – 8% та Угорщини – 5%. 

Також наша країна імпортує товари з країн Митного Союзу. Так, у січні-липні поточного року з цими країнами було 

проведено імпортних операцій на суму 10,3 млрд. доларів, серед них 75% з Російської Федерації, 23% та 2% з Білорусі та 

Казахстану відповідно[2]. 

Більшу частку українського імпорту складають мінеральні палива, фармацевтична продукція та продукція 

машинобудування. 

На основі наданої інформації можна зробити висновок, що, незважаючи на великий потенціал і наявність незначних змін, 

господарська система України досі є неефективною. Задля глобальної перебудови системи господарювання України потрібно 

здійснити низку послідовних кроків: 

˗ cтворити відповідну правову базу, як б не обтяжувала бізнес, а навпаки сприяла його розвитку; 

˗ cприяти розвитку малого і середнього українського бізнесу як основи економічної стабільності держави; 

˗ розвивати в українських підприємців бізнесовий етикет і встановити чіткі й прозорі правила гри, одинакові для всіх 

суб’єктів господарювання. 

Лише в цьому випадку Україна зможе побудувати нову господарську систему, відокремлену від пострадянського 

простору. 
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CURRENT PROBLEMS OF THE ECONOMIC SYSTEM OF UKRAINE 

The economic turmoil reflects recent political instability. But Ukraine’s economic problems were long in the making. Dodgy 

economic policy, lack of reforms and corruption have brought the country to its knees.. In the immediate post-Soviet era Ukraine was 

a massively unproductive economy. Like most former Soviet republics it suffered huge output declines and soaring inflation. But 

Ukraine was among the hardest hit of the lot. Hyperinflation in the early 1990s resulted from lack of access to financial markets and 

massive monetary expansion to finance government spending, in the face of sharply declining output.  Right now Ukraine is not too 

worried about improving economic management. Ukrainian shadow economy is one of the biggest in the world—at around 50% of 

GDP, according to IMF research. So some steps should be taken in order to improve the situation. 

Олександра Ковель 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ОСОБЛИВОСТІ КОНСОЛІДАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТНИХ 

СТРАТЕГІЙ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ 
На сьогодні діяльність підприємств пов’язана з інформаційними системами, які все більш ускладнюються, оскільки 

розвиток бізнесу в сучасних умовах характеризується значним збільшенням об’єму інформації. Для того, аби приймати 

виважені управлінські рішення, керівники підприємств повинні керуватись відповідними розрахунками, аналітичними 

даними, які отримуються в результаті аналізу та представлені у формах звітів, таблиць, діаграм, графіків. Але перед тим, як 

здійснити аналіз, який поступово перетворюється у активний важіль обґрунтування та інтерпретації явищ та процесів, 

необхідно здійснити перетворення інформаційних потоків у інформаційні продукти. 

Консолідована інформація дає можливість приймати управлінські та функціональні рішення для складних систем, що 

перенавантажені інтенсивними інформаційними потоками «віртуальної реальності» [4]. 

Особливістю інтернет-діяльності є своєрідна конкурентоспроможність, яка у значній мірі залежить не від наявних 

виробничих можливостей, а від ефективності управлінських рішень. Наявність об’ємної сучасної бази знань, за допомогою 

якої й можна провести аналіз, зумовлює необхідність пошуку нових підходів для консолідації інформації. 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/zd/ztt/ztt_u/ztt0814_u.htm
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Метою роботи є розробка схеми консолідації інформації, яку можна використати під час формування асортиментних 

стратегій інтернет-магазину. 

В цілому консолідація інформації відображається такими видами діяльності: збирання документів (даних), видобування 

даних, оцінка даних, отримання інформаційного продукту. Таку сукупність операцій можна скласти у технологічний 

ланцюжок (рис.1): 

  
Рис.1. Технологічний ланцюжок консолідації даних 

Джерело: Складено автором. 

 

Збирання даних для формування асортиментних стратегій конкретного інтернет-магазину не викликає труднощів, 

оскільки можна використати базу даних цього магазину за певний період. Краще сформувати базу даних за значний відрізок 

часу, наприклад, останній рік, аби бачити аналіз протягом усіх 4-х сезонів, оскільки часто продукція чи послуги мають 

сезонний характер. Наприклад, маємо базу даних про діяльність інтернет-магазину, який реалізує продукцію харчової 

промисловості та товари-комплементари, за 12 місяців, починаючи з серпня 2013 року та завершуючи серпнем 2014 року. За 

цей період сформована база даних за обраними характеристиками: номер чеку, дата здійснення онлайн-покупки, код товару, 

кількість одиниць товару, ціна за одиницю товару та вартість. Було отримано 47513 записів, що відображають реалізацію 

товарів інтернет-магазином за 5554 чековими документами. 

Проте зібрана інформація на першому етапі є «сирими» даними. Лише вміння й інтелектуальні здібності аналітика, після 

системного аналізу цієї інформації і синтезування висновків, перетворює її на знання, на основі яких формуються 

інформаційні продукти, що дають реальне підґрунтя керівництву для прийняття управлінських рішень, що відбуватиметься 

на останньому етапі [3]. 

Аналіз даних можна розуміти не лише як математичну статистику, але й як виявлення закономірностей у вихідних потоках 

інформації найрізноманітніших галузей. Під час формування асортиментних стратегій, маємо справу із маркетингом, а саме 

– стратегічним маркетингом, який цілком є самостійним об’єктом аналізу. 

Особливої уваги на другому етапі заслуговує інтелектуальний аналіз даних, що являє собою дослідження в сирих даних 

прихованих, раніше не відомих, нетривіальних, практично корисних та доступних для інтерпретації людиною знань, 

необхідних для прийняття рішень у різних сферах людської діяльності [1]. Науковці стверджують, що найбільше 

інтелектуальний аналіз даних необхідний комерційним підприємствам, які розгортають проекти на основі інформаційних 

сховищ даних. 

Незважаючи на кількість методів інтелектуального аналізу даних, більшість користувачів, у тому числі на українських 

підприємствах, обирають метод логічних алгоритмів пошуку типу «if – then». З їхньою допомогою вирішуються завдання 

прогнозування, класифікації, розпізнавання образів, сегментації баз даних, здобування прихованих даних, установлення 

асоціацій у базах даних тощо. Результати таких алгоритмів ефективні та легко інтерпретуються [2]. 

Оскільки обсяги сучасних баз даних досить значні, проведення аналізу великого обсягу інформації без спеціального 

програмного забезпечення є практично неможливим, необхідно вибрати інструмент дослідження, в якому можна буде 

користуватись вище згаданим алгоритмом асоціативних правил.  

Для формування асортиментних стратегій інтернет-магазину за результатами виявлених закономірностей, 

інструментарієм дослідження можна обрати аналітичну платформу Deductor Studio Academic, а саме – алгоритм Apriori, який 

дає змогу виявити закономірність між пов’язаними подіями. 

Наступним кроком після видобування даних є оцінка даних, яка заключається в науково-практичній діяльності, за 

допомогою якої цілеспрямовано відбувається оцінка стану та перспектив розвитку об’єкта дослідження, спираючись на 

динамічну інформаційну модель із заданими критеріями подібності. Здійснивши оцінку даних, отримується інформаційних 

продукт, який і забезпечує прийняття управлінських рішень. 

 Отже, аби одержати необхідні результуючі дані про внутрішнє та зовнішнє середовища інтернет-магазину, якими можуть 

бути загальний стан ринку, інформацію про конкурентів, внутрішньоорганізаційний стан, необхідно консолідувати 

інформацію, яка є вагомою складовою дослідження діяльності не лише інтернет-магазину, а й будь-якої економічної 

діяльності. При такому дослідженні здійснюється інформаційно-аналітична діяльність, формою якої є консолідована 

інформація, в результаті дослідження отримується інформаційна продукція, яка забезпечує інформаційне обґрунтування 

прийняття управлінських рішень.            
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PECULIARITIES OF CONSOLIDATING INFORMATION DURING FORMATION OF ASSORTMENT STRATEGIES OF 

ONLINE STORE 

In theses concerned with information technology in managing, the process of creating scheme of consolidating information of 

online store. This process form an information product, on which based management decisions. Information product obtained as a 

result of consolidating by Data Mining.  
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ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
Удосконалення податкової системи України становить у сучасних умовах одну з актуальних проблем. Від її вирішення 

залежить наповнення державного бюджету, подальше розгортання підприємництва, інвестування важливих галузей 

народного господарства та соціальний захист населення. Недоліки податкового регулювання негативно впливають на 

розвиток цих економічних процесів у ринкових умовах та призводять до тінізації економіки. Саме тому  виявлення причин та 

детермінантів недосконалості податкової системи є істотно важливими на сучасному етапі розвитку.   

Податкова система в ході трансформації економіки України від планового ведення господарства до правової цивілізованої 

країни з ринковими відносинами частково реформувалася. Було прийнято ряд нормативних актів, спрямованих на чітке 

визначення прав і обов'язків органів державної податкової служби та платників податків, спрощення механізму їх стягнення, 

оптимізації циркуляції інформації завдяки комп’ютеризації.  

Проте оптимізувати систему оподаткування в Україні поки не вдалося. Як зазначають А.Бодюк і Н.Мірко, у формуванні 

механізму оподаткування відчувається відсутність серйозної теоретичної основи. Саме з цієї причини більшість прийнятих 

протягом останнього періоду законів України з питань оподаткування була спрямована не на вдосконалення податкової 

системи, а переважно на розв'язання проблем конкретних галузей економіки чи регіонів і навіть окремих підприємств. 

Нестабільність, мінливість законодавчої бази не призводить до поліпшення економічної ситуації, а навпаки, сприяє 

фінансовим порушенням і зловживанням, розгортанню тіньового сектора економіки. Як наслідок, податкова система України 

має в основному фіскальний характер з явно завищеними ставками оподаткування, є надмірно складною, багатоканальною і 

нестабільною, а тому - недостатньо ефективною. [1] 

Сучасна система оподаткування спричиняє поглиблення економічної кризи. Це відбувається найперше тому,що  

податкову політику уряд сприймає як головний інструмент вирішення складних економічних завдань. За допомогою податків 

пропонують забезпечити фінансову стабілізацію ,стимулювати розвиток виробництва і забезпечити зростання інвестицій. 

Крім того, за рахунок збільшення податків передбачають дотувати окремі регіони ,надавати допомогу малозабезпеченим 

верствам населення,вирішувати інші проблеми. Багато з цих питань можна вирішити різноманітними фінансовими та не 

фінансовими інструментами державного впливу. Іншим недоліком податкової системи являється те,що не виконується 

головне завдання податків - забезпечення надходження відповідного обсягу грошових коштів для фінансування державних 

витрат. Це відбувається, передусім у результаті скорочення виробництва,різкого звуження бази оподаткування. Спроби 

підвищити податкові ставки в Україні призводять до подальшого скорочення виробництва,приховування податків і,як 

наслідок, - до зменшення надходжень до бюджету. [2] 

В Україні ні податок на прибуток,ні ПДВ не стимулюють збільшення кількості малих підприємств та темпів зростання 

їхнього виробництва,не зміцнюють їхньої фінансової стійкості. Якщо держава зацікавлена у розвитку малого бізнесу, то 

потрібно диференціювати ставки оподаткування. При однаковому річному прибутку податок,який сплачує українське 

підприємство(віддає до держбюджету 18%),більше,ніж удвічі перевищує податок,який сплачують американські 

підприємства(близько 10%).[3] 

Податкова система за своєю суттю повинна формувати доходи державного бюджету,будучи,поряд з іншими 

економічними інструментами (такими як ціни, зарплата, відсотки за кредит, бюджетне фінансування), еластичним важелем 

впливу на поведінку економічних та соціальних структур, господарські зв’язки та конкурентні відносини. Тому одним з 

першочергових завдань ринкової економіки України є створення ефективної податкової системи,яка б забезпечила розвиток 

народногосподарського комплексу країни і відповідним чином регулювала економічні відносини.[2] 

У процесі реформування системи оподаткування в Україні важливою проблемою є не лише рівень податкового тягаря, а 

й оптимальне поєднання прямих і непрямих податків. Слід зазначити, що в останні роки у вітчизняній системі оподаткування 

спостерігається тенденція до збільшення частки прямих податків, що відповідає практиці розвинутих країн. Непрямі податки 

хоч і зручніші для фіскальних органів з позиції їх стягнення, однак їх сплата лягає тягарем на плечі кінцевого споживача. 

Тому переваження справедливих прямих податків дасть змогу уникнути таких негативних наслідків, як зубожіння більшості 

населення, подальший спад і занепад вітчизняного виробництва, нездатного конкурувати з дешевою продукцією іноземних 

фірм, тощо. 

В Україні необхідно суттєво підвищити значення місцевих податків і зборів у формуванні дохідної частини місцевих 

бюджетів. Найсуттєвішими вадами місцевого оподаткування, на мою думку, є незначна фіскальна роль податків і зборів та 

відсутність прав у органів місцевого самоврядування запроваджувати на своїй території власні податки і збори. Річ у тім, що 

на місцях завжди є особливі об’єкти оподаткування, які можуть наповнити місцеві бюджети, а отже, дати змогу спрямувати 

додаткові кошти на розв’язання економічних і соціальних проблем регіонів.[4] 

Система оподаткування повинна забезпечувати ефективний розподіл податкових надходжень на різних бюджетних 

рівнях. В Україні розподільний процес неадекватний внеску регіонів та їхнім потребам з погляду компенсації затрат у разі 

досягнення певного результату. Більшу частину податкових надходжень до бюджету забезпечують регіони з розвинутим 

промисловим сектором,у тому числі з екологічно шкідливим виробництвом. Однак під час розподілу бюджету вони не 

одержують достатніх засобів навіть для відповідних екологічних заходів,не кажучи вже про можливість рівномірного та 

повноцінного розвитку. [ 2] 

До негативних рис податкової системи також варто віднести її надмірну фіскальну спрямованість і неврахування інших 

завдань, таких як стимулювання інвестиційно-інноваційного розвитку, та підприємницької діяльності. На сьогоднішній день 

головним завданням функціонування податкової політики повинна стати її переорієнтація із суто фіскальних цілей на 



15-16 ТРАВНЯ 2015 Р.  ХХІІ-ГА Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених 

М. ЛЬВІВ   АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

103 

 

стимулювання економічного зростання. Адже з точки зору державного регулювання економіки найважливіше значення має 

регулююча функція податків і системи оподаткування в цілому. Саме за допомогою цієї функції системи оподаткування 

держава гармонізує свої інтереси з інтересами платників. Разом із тим лише регулююча функція податків не в змозі 

гарантувати відповідність дій платників вимогам загальнодержавних інтересів. [ 5] 

Основними завданнями податкової реформи як однієї з найважливіших умов функціонування ефективної податкової 

системи є значне зниження і вирівнювання податкового тягаря; спрощення податкової системи, посилення податкового 

контролю за рівнем витрат виробництва, мінімізація витрат виконання й адміністрування податкового законодавства, 

зниження ставок податків. Система оподаткування повинна бути гранично спрощена, що дозволить розширити базу 

оподаткування, суттєво скоротити витрати на документообіг і утримання податкової служби і таким чином збільшити обсяг 

надходжень до бюджету без підвищення ставок податків. Формуючи напрями реформування податкової системи необхідно 

враховувати і негативний ефект, який дана реформа може мати на теперішній стан економіки. Так, різке зниження рівня 

оподаткування в загальному випадку сприяє пожвавленню всіх економічних процесів і зниженню рівня тіньової економіки, 

однак в перші роки супроводжується, як правило, зменшенням податкових надходжень до бюджету. Тому податкова реформа 

повинна містити обов’язково стимулюючі складові, які б сприяли підвищенню економічного зростання суб’єктів 

господарювання та компенсації втрат податкових надходжень за рахунок зростання податкової бази.[6] 

Отже,аналізуючи сказане вище,варто зробити заключний висновок: податкова система відіграє важливу роль в загальній 

політиці держави, оскільки вона є основою формування фінансових ресурсів для виконання державою своїх функцій в 

соціальній сфері та економіці в цілому. Реформування податкової системи потребує виважених, заснованих на детальних 

дослідженнях, ефективних реформах, які дозволять зробити податкову систему більш прозорою та стабільною. 
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UKRAINE'S TAX SYSTEM AND WAYS TO IMPROVE 

In theses concerned with managing the process of transformation of the tax system. Ukraine tax system needs to be improved and 

this will reduce the large percentage of the shadow economy. Equally important is the impact of tax regulation on the state budget and 

social protection. This article is an attempt to show an example of some taxes to describe the current tax system and thus bring 

advantages and disadvantages to identify the main areas for improvement. The conclusions are given ideas for solving this problem 

that will lead to further development of the whole country. 
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ШЛЯХИ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИТРАТ ПО СТАТТЯХ КАЛЬКУЛЯЦІЇ В МЕЖАХ СТРАТЕГІЧНОГО 

АНАЛІЗУ 
Вагоме значення у вивченні питання контролю за собівартістю відіграє стратегічний аналіз. Цей комплекс дій можна 

розуміти як “дослідження позитивних і негативних факторів, які можуть вплинути на економічне становище підприємства у 

перспективі” [1, с.38] або як “процес проведення досліджень у бізнес середовищі, за допомогою яких організація веде 

діяльність і формує стратегії” [2]. Цей аналіз підприємства необхідно починати з дослідження структури галузі, в якій воно 

працює. Тут необхідно зрозуміти, що основною одиницею буде галузь, що включає групу конкурентів, які виробляють товари 

і послуги і безпосередньо змагаються між собою. 

Конкурентна боротьба стає більш жорсткою при збільшенні кількості підприємств-конкурентів за поступового 

вирівнювання їх розмірів і потенціалу і повільного зростання попиту на даний товар. Отже, виникають такі загрози: 

- загроза появи нових конкурентів; 

- загроза появи товарів-замінників; 

- здатність покупців диктувати свої умови; 

- здатність постачальників диктувати свої умови [3, с.227]. 

М.Портер указує на існування тільки двох шляхів досягнення оптимального функціонування: або підприємство стає в 

своїй галузі виробником з найнижчим рівнем собівартості, або воно диференціює свою продукцію в тих напрямах, які 

цінуються покупцем до такого ступеня, що він заплатить щонайвищу ціну, щоб одержати її.  

Відповідно, існує безліч способів зниження витрат з одночасною підтримкою середньої по галузі якості, деякі з них 

пов’язані з рухом по кривій досвіду, випереджаючи зростання конкуренції збільшенням масштабів виробництва для 

досягнення максимальної економії, яку можуть одержати від такого збільшення. 

Низька собівартість може дозволити підприємству проводити при необхідності цінову конкуренцію. Вона також може 

бути джерелом прибутку для реінвестування у виробництво для поліпшення якості продукції, тоді як ціна на цю продукцію 

відповідатиме середній по галузі ціні. Таким чином, не низька собівартість сама по собі надає конкурентні переваги, а 

можливості цієї низької собівартості покращують конкурентоспроможність. Існують наступні ризики цієї стратегії:  

- надмірний акцент на ефективності може призвести до втрати підприємством реакції на вимоги покупців, що змінюються;  

- багато шляхів досягнення низької собівартості може бути легко скопійовано;  

- загроза від конкурентів, які здатні встановлювати ціну на рівні граничної собівартості. 
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Успішна стратегія диференціації зменшує гостру конкуренцію, яка часто спостерігається в галузях з виробництва товарів 

широкого споживання, водночас вона містить такі ризики:  

- основа досягнення диференціації може бути легко скопійована, в цьому випадку конкуренція в галузі перетвориться на 

цінову;  

- підприємства, що орієнтуються на широку диференціацію, можуть бути відтіснені підприємствами, чиї зусилля 

направлені тільки на один сегмент;  

- якщо підприємство ігноруватиме витрати на диференціацію, підвищення ціни не призведе до підвищення прибутку.   

Аналіз собівартості продукції є важливим інструментом у сфері управління витратами. Задачами цього аналізу є: 

- оцінка обґрунтованості і напруженості плану з собівартості продукції, витрат виробництва; 

- встановлення динаміки і міри виконання плану з собівартості; 

- визначення факторів, що вплинули на динаміку показників собівартості і виконання плану за ними, величину і причини 

відхилень фактичних витрат від планових; 

- аналіз собівартості окремих видів продукції; 

- виявлення резервів подальшого зниження собівартості продукції. 

Основною умовою зниження витрат сировини і матеріалів на виробництво одиниці продукції є поліпшення конструкцій 

виробів і вдосконалення технології виробництва, використання прогресивних видів матеріалів, запровадження технічно 

обґрунтованих норм витрат матеріальних цінностей. 

Скорочення витрат на обслуговування виробництва і управління також знижує собівартість продукції. Розмір цих витрат 

на одиницю продукції залежить не тільки від обсягу випуску продукції, але і від їх абсолютної суми. Чим менша сума цехових 

і загальновиробничих витрат у цілому по підприємству, тим за інших рівних умов нижча собівартість кожного виробу [4, 

с.308]. 

  Щодо раціоналізації витрат по статтям калькуляції, можна виділити наступні шляхи:  

а) Сировина і матеріали:  

- збільшення рівня готової продукції з сировини;  

- використання покупних напівфабрикатів;  

- використання більш дешевих матеріалів;  

- краще використання відходів виробництва;  

б) Зарплата працівників:  

- впровадження наукової організації праці;  

- максимальне зниження трудомісткості;  

- збільшення технічно обґрунтованих норм виробітку; ліквідація марнотратства робочого часу;  

- ліквідація невиробничих витрат;  

в) Паливо та енергія на технологічні цілі:  

- використання дешевих видів палива та економія;  

- впровадження прогресивних технологічних рішень;  

- краще використання потужностей;  

г) Витрати на утримання і експлуатацію обладнання:  

- раціональне використання обладнання;  

- скорочення часу на ремонт;  

- ретельне міжремонтне обслуговування;  

ґ) Загальновиробничі витрати:  

- вибір оптимальної структури управління;  

- наукова організація праці;  

- ліквідація виробничих витрат;  

- механізація підсобних та допоміжних робіт;  

- удосконалення структури управління;  

- ліквідація невиробничих витрат;  

- економне витрачання матеріальних цінностей.  

Тенденції виявлення та впливу на витрати по статтях калькуляції можуть бути досліджені у будь-якій галузі. Наприклад,  

конкурентоспроможність вітчизняної молочної продукції значною мірою визначається рівнем затратності матеріальних, 

людських та фінансових ресурсів. Високий рівень затратності спостерігається як в секторі молочного скотарства, де має місце 

надмірна енерго- та ресурсомісткість виробництва сирого молока, так і на підприємствах молочної промисловості. Саме друга 

фаза молокопродуктового ланцюга вирішальною мірою впливає на рівень собівартості молочної продукції, що визначає 

конкурентні переваги вітчизняних виробників як на національному ринку, так і на ринку постсоціалістичних країн. З огляду 

на сказане для раціоналізації витрат виникає необхідність виявлення найбільш детермінуючих чинників, що визначають 

рівень затратності у галузі молокопереробного виробництва. Найбільш адекватно визначити вплив даних чинників на рівень 

затратності виробництва молочної продукції можна за допомогою елементів регресійного моделювання чи моделей лінійного 

програмування.  

На думку науковця К.І.Редченка управлінські рішення умовно діляться на такі види: організаційні, компромісні, 

інтуїтивні, рішення, що базуються на судженнях та раціональні рішення. В межах стратегічного аналізу найбільш 

ефективними являються раціональні рішення, які “обґрунтовуються з допомогою об’єктивного аналітичного процесу і не 

залежать від минулого досвіду” [1, с.238]. Відповідно, рішення щодо раціоналізації витрат  по статтях калькуляції найбільш 

доцільно впливають на зменшення собівартості на всіх етапах життєвого циклу продукту.      
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THE WAYS OF COST RATIONALIZATION BY CALCULATION ITEMS WITHIN THA STRATEGIC ANALYSIS 

The thesis concerned the ways of reducing costs in the strategic analysis. Established that low cost allows the company to carry out 

price competition if it necessary. It can also be a source of income for reinvestment in production to improve product quality, while the 

price of these products will be as the industry average price. Thus, not low cost itself provides competitive advantages, but opportunities 

of the low cost of improving competitiveness. Highlighted such a costing calculation items for cost rationalization: raw materials, 

wages of workers, fuel and energy for technological purposes, the cost of maintenance and operation of equipment, and overhead costs. 

Underlined the need of identifying the determining factors, that affect to the prime cost of production.   
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ОПТИМІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ 

УСТАНОВАМИ. 
У сучасних умовах успішна реалізація цілей і завдань управління банком значною мірою залежить від ефективного 

використання інформаційних ресурсів. Підвищення рівня інформаційного забезпечення управління банком призводить до 

збільшення оперативності та адекватності процесу прийняття управлінських рішень, зменшення втрат від реалізації ризиків, 

наслідком чого є зростання показників ефективності діяльності та стабілізація фінансового стану банку. 

До цього часу особливостям інформаційного забезпечення управління банком приділяється недостатня увага як у 

теоретичному, так і в практичному аспектах. Своєчасною стає необхідність подальшого вдосконалення принципів, форм і 

методів, розробки нових наукових підходів і практичних рекомендацій щодо інформаційного забезпечення управління 

банком. 

Система інформаційного забезпечення банківського менеджменту являє собою процес безперервного цілеспрямованого 

підбору відповідних інформативних показників, необхідних для здійснення аналізу, планування та підготовки ефективних 

управлінських рішень за всіма аспектами діяльності банку.  

Значна роль інформації в підготовці та прийнятті ефективних управлінських рішень пред’являє відповідно високі вимоги 

та її якості при формуванні інформаційної системи банківського менеджменту. 

Склад системи інформаційного забезпечення, її широта та глибина визначаються специфікою діяльності банків, їх 

організаційно-правовою формою, обсягом та ступенем диверсифікації фінансової діяльності та іншими умовами. 

Конкретні показники даної системи формуються за рахунок зовнішніх і внутрішніх джерел інформації. Внутрішнє 

інформаційне забезпечення банківського менеджменту доцільно розглядати у розрізі видів звітності банку: фінансової, 

статистичної, управлінської та податкової. Проаналізувавши ці параметри, можна зазначити, що наведені види звітності 

мають як спільні, так і відмінні характеристики, які зумовлені метою їх складання: 

а) фінансова звітність забезпечує розкриття узагальненої інформації щодо фінансового стану банку (активи, зобов’язання, 

капітал), фінансових результатів його діяльності (доходи, витрати, прибутки, збитки) та руху грошових коштів банку та 

учасників консолідованої групи; 

б) статистичну звітність банку доцільно розглядати у розрізі двох складових: 

1) статистична звітність, що подається до Національного банку України (НБУ), використовується для забезпечення 

інформаційної основи виконання даним державним органом своїх функцій: розробки та реалізації грошово-кредитної 

політики, банківського нагляду, складання платіжного балансу та ін.; 

2) статистична звітність, що подається до Державного комітету статистики України (Держкомстат), використовується для 

формування статистичних даних у цілому по економіці держави; 

в) за результатами вивчення управлінської звітності менеджерами вищої та середньої ланок банку приймаються поточні, 

тактичні та стратегічні управлінські рішення; 

г) податкова звітність використовується для визначення сум податків та зборів, які підлягають сплаті банком, а також для 

контролю податкових органів за правильністю їх розрахунку. 

У більшості звітних форм банки розкривають результати саме банківської діяльності, сутність якої полягає у здійсненні 

банком специфічних функцій фінансового посередника. Таким чином, усю звітну інформацію банку можна умовно поділити 

на дві частини: по-перше, дані, які відображають результати здійснення банківських операцій; по-друге, інформація щодо 

інших видів діяльності банку. Даний розподіл у більшості випадків в явному вигляді не відстежується у розрізі видів і форм 

звітності[5]. 

Спеціальним законом, який регулює діяльність банків, є Закон України “Про банки та банківську діяльність”. Зокрема, 

правові основи складання банківської звітності визначено главою 13 даного закону. У статті 69 зазначено, що банк 

зобов’язаний подавати Національному банку України фінансову і статистичну звітність щодо роботи банку, його операцій, 

ліквідності, платоспроможності, прибутковості, а також інформацію про афілійованих осіб з метою оцінки фінансового стану 

банку. Національний банк України має право вимагати від банку подання консолідованої звітності, а в окремих випадках – 

разової та тимчасової звітності.  

Крім того, Національний банк України встановлює для банків: 

1) форми звітності та методику її складання; 

2) періодичність та строки подання звітності; 

3) структуру пояснювальної записки; 

4) мінімум відомостей, що підлягають опублікуванню; 

5) методику складання консолідованої звітності. 

Також у статті 69 міститься вимога до власників істотної участі - юридичних осіб – надавати річний звіт про свою 

діяльність, який містить: види діяльності, які здійснює юридична особа; інформацію щодо суб’єктів господарювання, в яких 
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особа бере участь, що перевищує 10 %; баланс та звіт про прибутки цієї особи на кінець останнього фінансового року. 

Національний банк України має право вимагати подання інших періодичних звітів чи інформації від власників істотної участі 

в банку з метою здійснення нагляду за безпекою та надійністю фінансового стану банку. Одним із основних положень даної 

статті є вимога щодо перевірки сертифікованим НБУ аудитором щорічної фінансової звітності банків[2]. 

Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.99 визначає повноваження НБУ щодо регулювання процесу 

складання та подання банківської звітності. Зокрема, статтею 7 визначаються функції НБУ щодо встановлення для банків 

правил бухгалтерського обліку та звітності, захисту інформації; а також організації створення та методологічного 

забезпечення системи грошово-кредитної і банківської статистичної інформації[1]. 

Зовнішнє інформаційне забезпечення містить: 

- показники, що характеризують загальноекономічний розвиток країни, є основою проведення аналізу та прогнозування 

умов зовнішнього середовища функціонування банку при розробці комплексної політики управління банком, здійсненні 

інвестиційної діяльності, виявленні резервів зростання прибутку при досягненні середньогалузевих показників; 

- показники, що характеризують кон’юнктуру ринку, і є базою для прийняття управлінських рішень у галузі формування 

цінової політики та доходів, залучення капіталу із зовнішніх джерел, формування портфеля фінансових вкладень і деяких 

інших аспектів формування та використання ресурсів банку; 

- показники, що характеризують діяльність контрагентів і конкурентів. 

Система інформативних показників даної групи використовується, в основному, для прийняття оперативних 

управлінських рішень за окремими аспектами формування та використання ресурсів банку. 

Джерелом формування показників даної групи слугують публікації звітних матеріалів у пресі, відповідні рейтинги з 

основними результативними показниками діяльності, а також платні бізнес-довідки, що надаються окремими 

інформаційними компаніями. Говорячи про інформаційні потоки, що характеризують діяльність банку, слід зазначити, що в 

більшості випадків інформаційне забезпечення формується з різних звітних даних, що формуються та спрямовуються банком 

у різні інстанції та різноманітним контрагентам. При цьому суб’єктами аналізу є самі банки, Національний банк України як 

основний наглядовий орган, незалежні аудиторські фірми, владні структури, реальні і потенційні клієнти, засновники й 

акціонери, рейтингові агентства, податкові органи та органи статистики, засоби масової інформації[3]. 

З цієї точки зору весь блок інформації про діяльність банку можна розділити на три основні потоки, різні за повнотою 

охоплення даних, їх видами та періодичністю подання. 

Перший потік – формується в самому банку та використовується в процесі його оперативної діяльності. Це найбільш 

повний, широкий та вірогідний набір даних, який охоплює як стандартні форми звітності, так і різні внутрішньобанківські 

розробки. Залежно від мети дослідження банки мають можливість комбінувати інформацію для отримання найбільш 

об’єктивної оцінки їх діяльності. Така інформація повною мірою відповідає основним вимогам аналітичності. 

Другий потік – інформація, що спрямовується в Національний банк України. Особливість цього потоку – спрямованість 

на забезпечення ефективного нагляду за діяльністю банків з метою підтримки фінансової стабільності та ліквідності 

банківської системи. До цього часу проблемою залишається значний обсяг інформації, що подається банками до наглядових 

органів, що ускладнює роботу банків і вимагає додаткових витрат на її формування. 

Третій потік – інформація, що спрямовується окремим суб’єктам. Ці дані, як правило, мають вузько специфічний 

напрямок, виконують певну мету та обмежені. Так, для зовнішніх користувачів (засоби масової інформації) готується 

спеціальна публічна звітність, для податкових та статистичних органів використовуються стандартні форми звітності 

(декларації тощо), для контрагентів банку, рейтингових агентств, владних структур пропонується обмежене коло інформації 

залежно від цілей[4]. 

Таким чином, використання всіх показників, що формуються із зовнішніх та внутрішніх джерел, дозволяє створити в 

кожному банку цілеспрямовану систему інформаційного забезпечення, яка орієнтується як на прийняття стратегічних рішень, 

так і на ефективне поточне та оперативне управління формуванням та використанням прибутку банку. 
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DEVELOPMENT OF INFORMATIONAL SUPPORT IN MANAGEMENT OF BANKING INSTITUTIONS 

The article attempts to analyze the theoretical and practical aspects of information systems security and support the controlling 

system of financial management in banks. Identified aspects of reliable information and decision-making. Formed focus on who should 

pay attention when forming system in controlling banking institutions based on the areas of support for this process. 

The factors of market risks methods of their assessments should be divided into three types: methods of the analysis results in 

internal component of market risks of the bank; methods of analysis of foreign components results of the bank’s market risk on complex 

methods of analysis; results of the Bank’s impact on market risks. 
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ЕФЕКТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ – ГАРАНТ РОЗВИТКУ 

ДЕРЖАВИ 
Освіта завжди була фундаментом побудови успішного суспільства, гарантією прогресу як соціуму в цілому, так і кожного 

громадянина зокрема. Як зазначено в Законі України «Про освіту», освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, 

соціального, економічного розвитку суспільства і держави.[1]  

Державне регулювання національної освіти є складним процесом з причини багатоукладності й неоднозначності його 

об’єкта. Воно складається з взаємопов’язаних між собою певних цілей, завдань, методів і механізмів, які і складають інститут 

державного регулювання освіти, який цілком поєднується зі свободою діяльності. Суб'єкти адміністративно-правового 

регулювання у сфері освіти, керуючись своїми повноваженнями, здійснюють функції щодо державного регулювання 

зазначеної сфери. Тому необхідно говорити про основні напрями такого регулювання, оскільки саме вони дають уявлення 

про ключові засоби державного впливу на освіту.  

Як відомо, процес державного управління – це свідома і цілеспрямована послідовна діяльність, пов’язана з реалізацією 

державно-владних повноважень суб’єктами державного управління, внаслідок чого відбувається зміна суспільних станів, 

подій і явищ. Поняття державного регулювання слід визначати на основі загальної теорії управління з урахуванням особливої 

сфери діяльності органів держави, які мають виконавчий характер. Відтак, «державне регулювання» є більш широким 

поняттям, ніж «державне управління», оскільки охоплює ширшу сферу організаційності діяльності держави. 

Успішне реформування вищої освіти в умовах ринкових відносин та глобалізаційних процесів, реалізація потреб 

особистості у вищій професійній освіті, розвиток державної і недержавної освіти – все це потребує удосконалення практичних 

форм і методів державного регулювання освітньої сфери, підвищення ефективності управління вищою освітою на відповідній 

науково-теоретичній основі. 

Категорія освіти має складний, міждисциплінарний, багатоаспектний характер, що одержує в різних галузях науки свій 

специфічний зміст як соціальної системи, однієї з підсистем суспільства, як соціального явища, соціального інституту, 

системи соціальних зв'язків, психолого-педагогічного феномену, освітньої послуги як економічної категорії та ін.[2] Сучасні 

тенденції та загальнонаукові підходи, а також специфіка освіти, визначені нормативно межі державного втручання, участь 

суспільно-державних структур дозволяють говорити саме про процес державного регулювання освіти. 

 Наявність недосконалостей на ринку освіти посилює необхідність державного регулювання в цій галузі. Основними 

такими недосконалостями є неповна і асиметрична інформація, обмежена конкуренція, недостатня раціональність 

використання продуктів освіти та інші. Низька якість освіти, неконкурентноздатність, зношеність фондів, старіння кадрів – 

цей невтішний перелік проблем можна продовжувати. Разом з тим, Україна витрачає на освіту понад 7% свого ВВП. Це 

більше, ніж середній показник серед розвинутих країн. Отже, питання полягає не так у кількості, як у тому, в який спосіб ці 

кошти витрачаються. Постає замкнене коло: нерозкритий потенціал – низька якість – неконкурентноздатність – неефективне 

використання.[5] 

Законодавство України про вищу освіту базується на Конституції України і складається із законів України "Про освіту", 

"Про наукову і науково-технічну діяльність", цього Закону та інших нормативно-правових актів, міжнародних договорів 

України, укладених в установленому законом порядку.[3] 

Якісна освіта є інвестицією в майбутнє. З огляду на це, була розроблена і схвалена Указом Президента України 

Національна стратегія  розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. Розроблення Національної стратегії зумовлено 

необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності освіти в нових економічних 

і соціокультурних умовах, прискорення інтеграції України у міжнародний освітній простір. Стратегія розвитку національної 

системи освіти повинна формуватися адекватно сучасним інтеграційним і глобалізаційним процесам, вимогам переходу до 

постіндустріальної цивілізації, що забезпечить стійкий рух та розвиток України в першій чверті XXI століття, інтегрування 

національної системи освіти в європейський і світовий освітній простір. 

Освітній потенціал – одна з небагатьох конкурентних переваг України на теперішньому переломному етапі нашої історії. 

Але це лише потенціал. Для того, щоб викладачі й студенти, університети загалом розкрили його та реалізували, необхідно 

створити відповідні умови.[5] Необхідно істотно   зміцнити   навчально-матеріальну    базу,  здійснити    комп'ютеризацію   

навчальних   закладів,   впровадити  інформаційні  технології,  забезпечити  ефективну  підготовку   та  підвищення   

кваліфікації   педагогічних   і  науково-педагогічних працівників, запровадити нові економічні та управлінські механізми  

розвитку   освіти. 

Форми і методи регулювання освітою можуть бути структуровані як адміністративне і фінансово-економічне 

регулювання. До адміністративного можна віднести: нормативно-правове регулювання освіти; державний сектор і державну 

власність в освіті; прояви державної монополії в освіті, виражені у формах ліцензування, атестації та акредитації, включаючи 

контроль якості освіти; державні інвестиції у розвиток освіти. У фінансово-економічному регулюванні слід виділити такі 

форми: бюджетне фінансування освіти; альтернативні форми фінансування освіти; податкове регулювання освіти; 

регулювання ціноутворення на ринку товарів і послуг освітніх установ, тобто, запас конкретних методів та інструментів 

державного регулювання освіти досить широкий.[6] 

Для того, щоб процес становлення і розвитку конкретних форм механізму регулювання освіти був найбільш успішним, 

необхідно зосередити вплив держави лише на таких напрямках, які забезпечать найбільшу результативність. Серед таких 

напрямків можна виділити: стимулювання впровадження нових освітніх технологій на основі інформатизації освіти, 

реструктуризацію галузі освіти і розвиток нового економічного механізму. 

ХХІ століття характеризується високим рівнем розвитку новітніх технологій, комунікацій та інформаційних систем. 

Кожен українець повинен себе впевнено почувати на не лише на вітчизняному ранку праці, але й бути 

конкурентоспроможним на міжнародному. Саме тому пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, що забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність 

освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. 

Освітня реформа, яка проводиться останнім часом в Україні, визначає програму діяльності Кабінету Міністрів Україні, 

яка полягає у підвищенні якості освіти. Дана реформа передбачає встановлення нових правил акредитації та ліцензування 

навчальних закладів, створення незалежної системи оцінки якості вищої освіти, забезпечення фінансової автономії вищих 
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навчальних закладів, забезпечення відповідності державного замовлення реальним потребам ринку праці, реформування 

дошкільної, середньої, професійно-технічної, позашкільної освіти згідно з європейськими стандартами, інтеграція науки та 

освіти, створення технологічних та наукових парків, перехід до фінансування наукових досліджень на проектній основі.[7] 

Сучасне суспільство все більше тримається на інформації, знаннях, і вища освіта разом з наукою в теперішній час 

виступають у якості найважливіших компонентів культурного, соціально-економічного, екологічно захищеного розвитку 

людини і суспільства. В останні роки в Україні, як і в усьому світі, все більше росте потреба у вищій освіті, і, як наслідок, не 

стихає дискусія про її роль і місце в системі загальнокультурних цінностей, ведеться певна нормотворча діяльність з метою 

пов’язати вимоги держави, очікування суспільства, декларовану автономію вищих навчальних закладів та потреби окремої 

особистості.[2] 

Як зазначено в Національній доктрині розвитку освіти, освіта є  стратегічним  ресурсом  поліпшення добробуту людей,  

забезпечення  національних  інтересів,  зміцнення   авторитету   і  конкурентоспроможності держави на міжнародній арені.[4] 

Власне тому таким важливим є забезпечення з боку держави якомога ефективнішого регулятора у даній галузі.  
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THE EFFECTIVE REGULATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN UKRAINE - THE GUARANTOR OF STATE 

In theses analyzed the importance of state regulation of the educational process in Ukraine. Also in theses the analysis of 

maintenance of government control in area of education, creating the necessary conditions for the development of professional and 

personal qualities of people. Quality education today provides welfare and prosperity of the country in the future. 

Богдан Копильчак 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ ЯК СКЛАДОВА МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 
Коли ринок завантажений великою кількістю однотипних продуктів та послуг з практично рівнозначною ціною і якістю 

у боротьбу за покупця вступає маркетингова кампанія. Коли ж клієнта хочуть утримати всерйоз і надовго, то вдаються до 

програм лояльності. Вони не тільки надають преференції для покупців, але й спрощують ведення комунікації між компанією 

і клієнтом.  

Проте, не кожна компанія може скористатися усіма можливостями, які відкриваються при використанні програм 

лояльності. Тому в даній роботі важливо розглянути як компанії забезпечують результативність маркетингової комунікації 

через участь клієнтів у програмах лояльності. Адже зараз важливо орієнтуватися не на специфіку товару чи послуги, а на 

бажання споживачів. 

Програми лояльності започаткували авіакомпанії на початку 80-х років ХХ ст.. Спочатку компанія American Airlines 

запустила для своїх постійних пасажирів програму AAdvantage [3]. Також вважають одним із їх «засновників» сера Кіта 

Мілза, який в кінці 1980-х розробив оригінальну версію програми лояльності для Air Miles, а потім продав її British Airways. 

Основна мета даного маркетингового ходу полягала в тому, щоб вмотивувати клієнта постійно користуватися послугами 

лише конкретною авіакомпанії. Пасажир кожний політ накопичує милі, які потім може обміняти на безплатний квиток або 

інші цінні подарунки. Отже, скориставшись послугами авіакомпанії раз, клієнт ніяких переваг не отримує. Але якщо він 

користуватиметься послугами даної авіакомпанії регулярно, обидві сторони отримують суттєві вигоди. До речі, про програми 

лояльності в American Airlines, які діють і сьогодні, описано в романі-бестселері Уолтера Кірні «Up in the air». 

Однак не тільки авіакомпанії використовують програми лояльності. В даній роботі проаналізуємо досвід двох львівських 

компаній, які вдало налагодили комунікації з клієнтами через використання програм лояльності для посилення своїх 

конкурентних позицій на ринку. 

Першою є група компанії «НІКО» − офіційний дилер Audi AG, Mitsubishi Motors, FIAT, Mazda, Yamaha у Львівській 

області. Основним видом діяльності компанії є продаж офіційної продукції виробників, її гарантійне та технічне 

обслуговування, продаж оригінальних запасних частин, аксесуарів та автокосметики. Маркетингова комунікація групи 

компаній «НІКО» спрямована на побудову позитивного іміджу, просування бренду і зростання результативності її основної 

діяльності [2, с. 19]. 

Програма лояльності – прекрасний інструмент для збирання й накопичення даних про клієнтів. «Програма лояльності» 

групи компаній «НІКО» передбачає участь клієнтів, які добровільно погодилися і прагнуть співпраці з компанією «НІКО». 

Окрім основних фінансових преференцій, «Програма лояльності» передбачає також привітання з днем народженням, 

нагадування про наближення періодичного технічного обслуговування та повідомлення про найближчі акції та заходи. Все 

це здійснюється через електронну пошту клієнтів та мобільний зв'язок, що означає прямий контакт з клієнтом.  

Важливим є показник росту кількості учасників «Програми лояльності» протягом року з поправкою на характер сегменту 

покупців та кризисною ситуацією на ринку (табл. 1). Велика ж різниця між клієнтською базою Mitsubishi і Audi є лише 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-2/doc/1/11.pdf
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http://www.pravda.com.ua/articles/2015/01/27/7056516/
http://reforms.in.ua/index.php?pageid=education-reform
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ознакою масштабності маркетингових проектів по відношенню до бренду. Причиною цьому є те, що клієнтський сегмент 

Audi – це покупці з найвищим рівнем доходу, тоді як в Mitsubishi – це покупці з середнім рівнем доходу. 

Таблиця 1  

Кількість учасників  «Програми лояльності» 

Марка/ місяць Audi Mazda Mitsubishi 

Січень 2014    

Загальна кількість клієнтів  491 1465 5021 

Активні учасники (операція в 1С за рік) 432 630 1792 

Квітень 2014    

Загальна кількість клієнтів  534 1491 5038 

Активні учасники (операція в 1С за рік) 469 1456 2077 

Липень 2014    

Загальна кількість клієнтів  581 1511 5054 

Активні учасники (операція в 1С за рік) 580 1397 1994 

Жовтень 2014    

Загальна кількість клієнтів  624 1540 5076 

Активні учасники (операція в 1С за рік) 405 1384 1893 

Джерело: Складено автором за даними про діяльність групи компаній «НІКО» [1]. 

 

Як бачимо в таблиці, незважаючи на стандартний у таких випадках відтік клієнтів, притік нових переважає. Саме тому 

участь в «Програмі лояльності» є одним з показників ефективності маркетингових проектів «НІКО» протягом року на рівні з 

показниками продажів та технічного обслуговування. 

Другим прикладом буде компанія, яка пропонує послуги, а не товари. Технічна студія «Винахідник» - це позашкільний 

заклад, де діти 3-16 років навчаються за допомогою навчальних конструкторів LEGO Education. Основним принципом 

навчання є принцип «Навчання через дію» – діти отримують знання в процесі побудови та дослідження моделей з 

конструктора [4]. 

В програмі лояльності ТС «Винахідник» автоматично беруть участь усі клієнти, які користуються її послугами. Причиною 

цього є необхідність втримання клієнтів на довгостроковий термін, незважаючи на зниження їх купівельної спроможності. 

Саме тому, окрім надання фінансових переваг, важливим аспектом є правильна комунікація. Коли клієнт відчуває, що про 

нього пам’ятають і він є важливим, то психологічно в нього виникатиме бажання повторно скористатися послугами. Серед 

ключових засобів маркетингової комунікації у програмі лояльності можна виділити проведення днів народжень і майстер 

класів для клієнтів, змагання між студіями, вертепи і літні табори. Деякі послуги є безкоштовними, а деякі надаються лише 

постійним клієнтам. 

Аналіз даних показує, що клієнтів цікавлять такі заходи. Так, наприклад, після введення послуги «Дні народження» в 

перший місяць вона була використана два рази, а через три місяці зросла до восьми раз і продовжує зростати надалі. 

Таким чином, слід зазначити, що ефективне використання програми лояльності сприяє покращенню комунікації з 

клієнтами і зменшує, а то і припиняє, їх відтік, незважаючи на кризисні ситуації на ринку.   
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THE LOYALTY PROGRAM AS A PART OF MARKETING COMMUNICATION 

The marketing campaign comes into the fight when the market offers a large number of similar products and services with almost 

equal price and quality. When companies want to retain customers a good long time the loyalty programs are used. Not only they 

provide benefits for customers, but also simplify the maintenance of communication between the company and the client. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ НАРАХУВАННЯ, СПЛАТИ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ В 

ОБЛІКУ 
З 3 серпня 2014 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України» від 31.07.2014 № 1621-VII. Цей закон був ухвалений урядом з  метою збереження суверенітету 

і територіальної цілісності держави, а також відновлення обороноздатності України. Кошти, які надходять до бюджету від 

цього податку, призначені для фінансування потреб оборони України, тому своєчасна та повна сплата цього збору є 

надзвичайно важливою. Саме тому вивчення проблем нарахування та сплати військового збору є актуальним в умовах 

сьогодення.  

http://confcontact.com/2015_04_25/EIM_2015_tom6.pdf
http://www.kommersant.ru/sf/82507
http://www.kommersant.ru/doc/2469365
http://vynahidnyk.org/pro-studiyu/


22nd International Scientific Conference of Students, Postgraduates and Young Researchers 15-16 MAY, 2015  

ACTUAL PROBLEMS OF UKRAINE’S ECONOMIC SYSTEM FUNCTIONING  L’VIV 

110 

Метою написання тез є розгляд порядку нарахування військового збору, особливостей оподаткування деяких видів 

доходів та дослідження облікового відображення військового збору. Обгрунтувати важливість продовження терміну 

стягнення даного збору в нелегкі часи для нашої країни. 

Незважаючи на те, що військовий збір є новелою податкового законодавства України, його запровадження широко 

обговорювалось.  Зокрема, відомі українські експерти в галузі економіки Микола Сунгуровський, Андрій Новак, Борис 

Кушнірук стверджують, що рішення про запровадження військового збору є малоефективним у вирішенні проблеми 

обороноздатності країни, однак план використання грошових ресурсів, які надійшли до скарбниці від військового збору, має 

існувати, 

Привертаючи увагу українських законодавців до вкрай важливих проблем адміністрування військового збору, який 

справляється в умовах гострої економічної кризи і тотального зубожіння переважної більшості населення, аналітики говорять 

про про те, що військовий збір переважно лягає на плечі громадян, які працюють у бюджетній сфері, адже сплачують його ті, 

хто отримує легальну зарплату. Тотальне зубожіння переважної більшості населення  має привернути увагу законодавців 

до такого важливого принципу оподаткування, як справедливість. 

 Повчальним може стати історичний досвід. Ще понад 200 років тому, коли європейські міста-держави запроваджували 

військовий податок, закони обумовлювали цільове спрямування цих коштів. Так, англійський прем’єр-міністр Вільям Пітт-

молодший вкладав їх у конкретну справу – закупівлю зброї для стримування Французької революції. Справляли його 

за прогресивною шкалою ставок у розмірі від 1 до 10%, а доходи, менші за певний мінімум, оподаткуванню не підлягали. 

Історичний досвід нагадує, що в таких випадках з багатих платників на війну збирали більше, ніж із менш заможних, 

а найбідніше населення взагалі нічого не сплачувало. Не оподатковувалися скромні доходи і в США, коли 150 років тому 

уряд запровадив військовий податок, аби покрити видатки на громадянську війну. Ставка збору становила від 3 до 5% [1]. 

В Україні запроваджено ставку збору у розмірі 1,5% від об'єкта оподаткування. Відповідно до змін, внесених до 

Податкового кодексу України, розширено перелік об’єктів, що підлягають оподаткуванню збором. Так, з 1 січня 2015 року 

об'єктом оподаткування військовим збором є і такі види доходів як проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші пасивні 

доходи, сплачені резидентами України; доходи від надання резидентам або нерезидентам в оренду; доходи від продажу 

рухомого та нерухомого майна, доходи від відчуження корпоративних прав, цінних паперів, у тому числі акцій українських 

емітентів; доходи, отримані як внески та премії на страхування і перестрахування ризиків на території України; доходи 

страховиків-резидентів; інші доходи; доходи від спадщини, подарунків, виграшів, призів. Таким чином, оподаткуванню 

військовим збором підлягає загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, який також оподатковують податком на 

доходи фізичних осіб [2, с. 202]. Проте, на відміну від податку на доходи фізичних осіб, базою оподаткування військовим 

збором є повністю розмір загального доходу, який не зменшується на суми єдиного соціального внеску чи будь-яких інших 

пільг. Важливим питанням є не лише порядок нарахування та сплати військового збору, а й відображення його у 

бухгалтерському обліку.  

У Плані 41 рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 

організацій та Інструкції про його застосування не передбачено окремого субрахунку щодо обліку військового збору [3, с. 

251]. Тому підприємства та організації здебільшого відображають облік військового збору по субрахунку 642 “Розрахунки за 

обов’язковими платежами” як інші платежі. Суму нарахованого збору необхідно відображати за кредитом субрахунку 642 в 

кореспонденції з дебетом відповідних рахунків з яких стягується збір, а сплата збору відповідно відображається по дебету 

субрахунку 642. На сьогодні немає законодавчо-нормативного акту, який регламентував би бухгалтерський та податковий 

облік з нарахування та сплати військового збору. Також, варто зазначити, що немає й окремої форми звітності для звітування 

по нарахуванні і сплаті військового збору. Відображення податковим агентом загальної суми доходу, з якого утримано 

військовий збір за звітний період, передбачено у податковому розрахунку форми № 1ДФ “Податковий розрахунок сум доходу, 

нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку” [4]. З 7 серпня 2014 року відкрито 

рахунки для зарахування надходжень до загального фонду державного бюджету по коду класифікації доходів бюджету 

11011000 «Військовий збір» [5]. Визначену суму збору слід перераховувати до бюджету за правилами, встановленими для 

податку на доходи фізичних осіб.  

Слід зазначити, що введення військового збору має ряд недоліків: військовий збір не знайшов свого відображення в 

переліку загальнодержавних податків та зборів, що закріплений в статті 9 Податкового кодексу України; відповідно до Закону 

України № 1621-VІІ військовим збором мають оподатковуватися усі виплати за цивільно-правовими договорами на користь 

фізичних осіб, проте Державна фіскальна служба неоднозначно трактує цю норму закону, що породжує численні дискусії в 

правозастосуванні; законом України № 1621-VІІ базу оподаткування військовим збором визначено таким чином, що фактично 

виникає подвійне оподаткування доходів фізичної особи;оподаткуванню підлягає будь-яка сума виграшу у грошову лотерею, 

що значно ускладнить роботу учасників ринку лотерей. Наслідком будуть значні втрати не лише операторів державних 

лотерей, але Державного бюджету України від недоотриманих відрахувань в розмірі ставки податку від частини тих доходів, 

що залишилися після формування призового фонду; положення Закону України № 1621-VІІ не враховують також специфіки 

оподаткування доходів отриманих самозайнятими особами за цивільно-правовими договорами [6].  

Військовий збір є важливим елементом надходжень до бюджету (від початку запровадження збору до бюджету надійшло  

близько 3,7 млрд. грн.), особливо в такі важкі часи для нашої країни [7]. 

Враховуючи вищесказане, необхідно якнайшвидше доопрацювати та вдосконалити законодавчо-нормативну базу щодо 

справляння військового збору, відображення його в обліку, що полегшить роботу бухгалтерської служби. Адже, 

оподаткування військовим збором, відповідно до вітчизняного законодавства подовжено до набрання чинності рішення 

Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, тобто на невизначений термін. Військовий збір є 

дуже доречним і важливим у нелегкі часи для нашої країни. Тож наразі не зовсім доречно розмірковувати про доцільність 

введення податку. Хочеться підтримати таке рішення і сподіваємося, що внесок кожного українця принесе значну користь і 

сприятиме розвитку держави. Своєчасна та повна сплата цього збору є дуже важливою у ході наших реалій. 
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PROBLEMATIC ASPECTS OF CALCULATION, PAYMENT  AND DISPLAY OF MILITARY TAX IN ACCOUNTING 

Calculation procedure of the military tax, some types of income taxation peculiarities and accounting display of the military fee 

are examined. The funds, which come from the military tax into the budget, are used to finance the needs of Ukraine defence, for this 

reason timely and full payment of the fee is of utmost importance to reinforce the defence of this country. The object of taxation is 

determined, this is income in the form of: wages; other incentive pay and entitlement payment; other benefits and tangible rewards 

calculated (paid, granted) to the taxpayer according to the employment relationship; payments under the contracts of civil law; wins in 

state and non-state lottery, player’s winning got from the organizer of gambling. Tax payers: individual persons – residents who receive 

income from the source of the Ukrainian and foreign origin; individual persons – non-residents who receive income from a source of 

the Ukrainian origin; tax agents. The Cabinet of Ministers of Ukraine offers the Verkhovna Rada of Ukraine to preserve the rate of 

military taxation till 2016 within the framework of tax reform. Military tax is very useful and important in difficult times for this 

country. So now it is not quite appropriate to reason about the expediency of tax implementation. Each period of state development 

demands new approaches to governance issues, including those related to taxation. The importance of collection period prolongation 

of the tax in difficult times for this country is proved. 

Ірина Кость  
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ГОЛОВНІ НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ “ЛЬВІВХОЛОД” 
На сучасному етапі становлення ринкової економіки України зростає роль вдосконалення управління маркетинговою 

діяльністю підприємств. Невід’ємним елементом ефективної підприємницької діяльності виступає розуміння та використання 

концепції маркетингу в управлінні підприємством.  

Як свідчить практика підприємств України, впровадження маркетингу хоча й набуває все більшого поширення, проте 

повною мірою ще не використовуються всі форми управління маркетинговою діяльністю. А це створювало б передумови для 

забезпечення конкурентоспроможності підприємств, адаптації до постійних змін зовнішнього середовища і кон’юнктури 

ринку, стабільності умов господарювання. У зв’язку з цим необхідно на кожному господарюючому суб’єкті чітко визначити 

суть і головні напрями покращення управління маркетинговою діяльністю 

Мета дослідження полягає в сформувати і розвинути навички самостійної роботи по проведенню маркетингового 

дослідження,а також вивчити сучасну методологію збору і аналізу необхідної маркетингової інформації в межах управління 

маркетинговою діяльності. 

Як відомо,управління маркетингом – процес планування і реалізації політики ціноутворення, просування і розвитку ідей, 

продуктів і послуг, спрямований на здійснення обміну, який задовольняє як окремих осіб, так і фірму. Воно має за мету також 

розв’язання завдань впливу фірми на рівень і структуру попиту у певний проміжок часу, визначення оптимального 

співвідношення попиту і пропозиції, щоб фірма досягла поставленої мети. По суті, воно є управлінням попитом і пропозицією 

і здійснюється тоді, коли одна із сторін потенційного обміну розробляє і використовує засоби досягнення бажаної дії (відгуку) 

інших сторін[1, c. 96] 

Управління маркетинговою діяльністю на підприємстві – це система різних видів діяльності, що являють широкий 

комплекс заходів стратегічного й тактичного характеру, пов’язаних між собою і спрямованих на ефективне здійснення 

ринкової діяльності підприємства та досягнення його основної мети – задоволення потреб споживачів товарів і послуг і 

отримання на цій основі найбільшого прибутку. Це поняття, на наш погляд, враховує складність процесу управління 

маркетингом, його призначення і сутність, воно підкреслює системність цього процесу, бо управління маркетингом має 

здійснюватись системно і комплексно. 

Управління маркетингом може здійснюватися з позицій п’яти підходів: вдосконалення виробництва, товару, 

інтенсифікації комерційних зусиль, маркетингу, соціально-етичного маркетингу[4, c. 56].  

Загальними функціями управління маркетингом на підприємстві є аналіз, планування, організація виконання, контроль. 

Специфічними ж функціями – розробка цілей і завдань підприємства, основних стратегічних принципів його діяльності; 

розробка стратегії підприємства, визначення ринків; планування продукції; підготовка планів закупівель матеріально-

технічних ресурсів; формування виробничого плану; планування й реалізація комплексу маркетингових комунікацій; 

формування каналів розподілу; формування та реалізація цінової політики; планування фінансового забезпечення; підбір 

службовців; формування структури управління маркетинговою діяльністю; формування та реалізація системи керівних 

впливів; організація збирання й обробки маркетингової інформації[3, c.126] 

Прийнявши рішення щодо позиціонування товару, підприємство може розпочинати розроблення комплексу маркетингу. 

Це одна з фундаментальних категорій сучасного маркетингу. Найважливіші елементи його – маркетинговий комплекс – так 

звані «4Р»: продукт (product), ціна (price), місце, розподіл чи доставка (place), просування (promotion). 

Ці чотири елементи у сукупності створюють комплекс маркетингу, який розробляється для конкретної ринкової ситуації. 

При цьому говорять про комплекс маркетингових засобів (marketing mix – маркетингова суміш). Уміння правильно 

«змішувати» елементи маркетингу для вирішення практичної задачі є основою маркетингу. Елементи маркетингової 

політики: 

1) Продукт (якість, асортимент, сервіс). 

2) Ціна (знижки, націнки, термін платежів).  

http://sfs.gov.ua/
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3) Доставка продукту споживачам – містить у собі вибір оптимальної схеми доставки продуктів від виробника до 

споживача (прямим методом, через оптову торгівлю, агентів), її фізичне втілення (транспортування, збереження, обробка 

вантажів), а також післяпродажне (сервісне) обслуговування споживачів.  

4) Просування на ринку передбачає ефективні контакти з покупцями і здійснюється у наступних формах: створення 

позитивного іміджу компанії, її продукції; реклама, виставки, ярмарки, надання знижок, передача товару у тимчасове 

користування, торгівля у кредит; персональний продаж, та інше. Можливості фірми тут невичерпні – від реклами через засоби 

масової інформації (телебачення, радіо, газети) до ефективних дій служби зв'язків з громадськістю. 

Одним з інструментів покращення ефективності маркетингової політики на даному підприємстві є проведення 

маркетингових досліджень. Дане дослідження допомагає виявити причини виникнення в галузі й на окремих підприємствах 

негативні фактори. У ході дослідження було проведено опитування кінцевих споживачів з метою побудови моделі їхньої 

поведінки під час здійснення купівлі товарів в супермаркеті.  соціологічного дослідження стали: 

- визначення частки витрат на продукти харчування в залежності від доходів населення та складу сім’ї: 

- виявлення переваг у виборі місця придбання окремих видів продуктів харчування а також виявити ставлення споживачів 

до покупок в супермаркеті в порівнянні з іншими торговими центрами; 

- аналіз стану споживчого ринку щодо якості товарів та захисту прав споживачів; 

- оцінка ставлення та сприйняття реклами продуктів харчування. 

- проаналізувати діяльність супермаркету на основі смаків і вподобань споживачів; 

- виявити ставлення споживачів до покупок в супермаркеті; 

Для вирішення багатьох маркетингових завдань кожна фірма повинна володіти системою отримання, зберігання та аналізу 

маркетингової інформації. Допомогти в цьому покликана правильно побудована маркетингова інформаційна система. 

Проблемним моментом в організації маркетингу на підприємстві ТзОВ “Львівхолод” є комунікаційна політика, яка 

потребує вдосконалення згідно результатів проведеного дослідження. Найближчим часом на ринку України слід очікувати 

зростання конкуренції, у зв’язку з чим перед підприємством постане проблема утримання існуючих і пошуку нових ринків 

збуту, а тому питання рекламної діяльності стануть одними з найактуальніших. 

Існують різні, різноманітні шляхи вдосконалення та підвищення ефективності маркетингу на даному підприємстві, 

найбільш потрібними є механізація, комп’ютеризація та автоматизація маркетингової діяльності, що передбачає широке 

застосування технічних засобів у роботі маркетингових інформаційних систем, систем управління маркетингом, товарного 

забезпечення, організаційно-технічного оснащення. При роботі з інформацією повинні використовуватися технічні засоби 

зняття, отримання, реєстрації, отримання та передачі, перетворення, обробки, аналізу, зберігання інформації. У результаті 

виробляються високоякісні маркетингові рішення і маркетинг стає ефективним. Особливо важливо застосування технічних 

засобів в управлінні маркетингом. 

Успішна діяльність підприємства залежить від гнучкості системи управління. Управління, яке не встигає за динамічними 

змінами всередині підприємства та в зовнішньому середовищі, призводить до “загибелі ідей” і робить підприємство 

нездатним до пристосування та подальшого розвитку. Організація, що тяжіє до пристосування, потребує й нової технології 

управління, керівництва з відповідними якостями, які в сучасній науці називаються “здатністю керівників до трансформації”. 

Тому управління та організація процесів діяльності підприємств України сьогодні мають базуватися на засадах маркетингу 

та менеджменту. 
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The purpose of research is to formulate and develop skills of marketing policy, and explore modern methodology for collecting 

and analyzing the necessary information within management of marketing activity. 

Маріанна Кохан, Ольга Ткач, Катерина Стецько 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ В ПРОЦЕСІ КОМАНДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ 

МЕНЕДЖМЕНТУ 
Феномен  лідерства притаманний різним сферам суспільного життя і відповідно його диференціюють як політичне, 

соціальне, психологічне явище. В науці менеджменту лідерство трактують як мистецтво управління. Дослідженню цієї теми 

приділяється особлива увага, оскільки мистецтво лідерства є дуже важливим для досягнення організаційної ефективності. 

Огляд науково-практичних публікацій із соціології та психології лідерства дозволив дійти висновку, що лідерами не 

народжуються, а стають в процесі тривалої праці над собою. Проте навіть виховання в собі відповідних особистісних якостей 

не завжди дає належний результат, адже це не гарантує підтримки та визнання оточуючих. Дуже важливим для лідера є 

розуміння оточуючих, їх потреб, інтересів, мотивів, симпатій. Навіть особистість з найкращими особистими рисами не стане 

лідером, якщо вона не зуміє мислити так, як мислить група.  

Для того, щоб краще зрозуміти суть лідерства, варто передусім дослідити етимологію терміну «лідер». Це слово походить 

від англійського слова «leader» і перекладається як «вождь», «ведучий», «керівник», «провідник». Український психолог та 

науковий діяч В.О. Татенко вважає аналогом іншомовного слова «лідер» слова «поводир» або «ватажок». Цікаво, що сам 
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термін «leader» вперше з’явилось в англійські мові приблизно у 1300 році, а «leadship», що перекладається як «лідерство», 

набагато пізніше, майже через 500 років, приблизно у 1800 році [1, с.10]. 

Лідер – це особа, яка веде за собою, здобула прихильність і має авторитет серед оточуючих. Лідери вирізняються 

наполегливістю, вмінням організовувати себе та інших, вмінням чітко ставити перед собою цілі та з легкістю досягати їх. 

Кожен керівник повинен бути, передусім, хорошим психологом та вміти знаходити спільну мову з людьми, знати чого від 

нього очікують і виправдовувати надії тих, хто в нього вірить. Основне завдання лідера – не приймати рішення, а допомагати 

іншим членам  в пошуку проблем, які потрібно вирішити, в формуванні цілей і завдань колективної діяльності.  

Лідерство – це, перш за все, готовність взяти на себе відповідальність у прийнятті рішень та майстерність ставити інтереси 

оточуючих вище, ніж власні переконання, здатність мотивувати інших робити те, чого вони потребують, та відкрити очі на 

те, чого вони не здатні побачити.  

Львівський національний університет імені Івана Франка – провідний центр підготовки лідерів, здатний конкурувати з 

найкращими ВНЗ України. Серед його випускників такі відомі люди як:  І.Я. Франко, C. І. Вакарчук, В.М. Пинзеник, С.М. 

Панчишин,  Г.Р. Гонгадзе та інші. Розвитку лідерських якостей сприяє низка студентських громадських організацій, які діють 

як на загальноуніверситетському рівні, так і на окремих факультетах, – Профком студентів, студентське самоврядування, 

«Молода дипломатія» (факультет міжнародних відносин), студентський «Англійський клуб» (факультет іноземних мов), 

«Об’єднання студентів правників» та «Європейська асоціація студентів права» (юридичний факультет та Правничий коледж), 

«Студентське братство», «Психологічний кіноклуб», «Економічний науковий клуб», «Начальна лабораторія кафедри 

психології» та ін. [2] 

Кафедра менеджменту ЛНУ ім. І.Франка професійно здійснює підготовку фахівців за напрямом «Менеджмент і 

адміністрування» з кваліфікацією «менеджер-адміністратор» та «менеджер-економіст». У навчальному плану підготовки 

студентів напряму «Менеджмент і адміністрування»  передбачені дисципліни, які безпосередньо стосуються вивчення 

лідерства. Це зокрема такі дисципліни як: «Лідерство», «Менеджмент», «Комунікативний менеджмент», «Менеджмент 

організацій», «Управління персоналом», «Управління проектами», «Порівняльний менеджмент»,  «Соціологія», 

«Психологія». Таким чином кафедра надає базові знання у сфері менеджменту, управління персоналом, управління 

командами, психології управління  та використання їх у практиці керівництва трудовими колективами і окремими 

працівниками. В процесі вивчення цих дисциплін студенти знайомляться з поняттям та теоріями лідерства, вивчають 

психологію лідерства, знайомляться з діяльністю сучасних лідерів та їх філософією,  мають змогу оцінити свої лідерські 

здібності за допомогою психологічних тестів, спробувати себе в ролі керівника групи в процесі підготовки проекту,   проявити 

себе в мистецтві представляти свою ідею, надихати та мотивувати інших. 

Дисципліни циклу професійної і практичної підготовки допомагають студентам навчитись планувати і організовувати 

свою роботу, саморозвиватися, володіти навиками самоконтролю, планувати й організовувати заходи і процеси щодо 

підвищення ефективності управлінської діяльності, здійснювати контроль за їх впровадженням. 

Вихованню лідерів також сприяє і наукова роботі студентів. На постійній основі діє студентський науковий  гурток,  

одним із напрямків роботи якого є дослідження саме лідерства як соціального феномену та елементу управління.  Студенти 

входять до числа виконавців науково-дослідних тем, є авторами спільних публікацій із викладачами кафедри, беруть участь 

у наукових конференціях. В процесі виступів на конференціях, участі в міжвузівських заходах під наставництвом наукових 

керівників формуються навики самостійності, відповідальності, підсилюються ініціативні прояви, відстоювання власної 

думки та вміння переконувати. 

Серед випускників кафедри менеджменту – відомі особистості, лідери, які змогли себе реалізувати як топ-менеджери, 

керівники середньої ланки, підприємці, провідні фахівці з маркетингу, управління персоналом, фінансів. Як свідчить 

опитування, сфери, у яких вони працюють дуже різноманітні:  консалтинг, ІТ, торгівля, виробництво, ЗЕД, управління 

персоналом, маркетинг, фінансова сфера, перевезення, логістика, державне управління і місцеве самоврядування, громадська 

діяльність, освіта, туризм, обслуговування, мистецтво. Більшість з них впевнена, що поштовх для саморозвитку їм дав саме 

Львівський університет і кафедра менеджменту зокрема.   

З метою виявлення лідерських якостей випускників спеціальності «Менеджмент» та їх реалізації авторами було проведено 

соціологічне дослідження [3]. Метод дослідження – анкетування, спосіб – онлайн-опитування, період – з 15 квітня до 10 

травня 2015 року. Загалом було опитано 103 респонденти, що складає 18, 3 % усіх випускників денного навчання 

спеціальності «Менеджмент» 2001-2015 рр. випуску. 

Як свідчать результати анкетування,  значна частка випускників працює за спеціальністю. Зокрема, 33,9% випускників 

працюють за спеціальністю,  25,5%  – не   за спеціальністю, 12,3% – продовжують навчання, 10,4% – відкрили власну справу, 

6,6% – розвивають сімейний бізнес (рис.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Результати анкетування 
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Більшість опитаних вважають, що саме особисті якості допомогли їм у професійній реалізації. Зокрема – наполегливість, 

впевненість в собі, самоорганізація, рішучість,  розсудливість тощо. 

Всі респонденти погоджуються з твердженням, що під час навчання дуже важливими є інші форми зайнятості, а час, який 

студент проводить в університеті, варто використовувати з користю (рис.2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Результати анкетування 

 

Випускники спеціальності «Менеджмент» – це люди, впевнені у своїх силах, здатні долати труднощі на своєму шляху, та 

впевнені в тому, що вони дійдуть до кінця. Результати анкетування свідчать, що 89,7 % опитаних доводять справу до кінця, 

всупереч тому, що їх очікування не виправдались, і лише 11,3% погодяться перекласти відповідальність на когось іншого. 

Отже, можна стверджувати, що команда кафедри менеджменту ЛНУ ім. І. Франка готує справжніх лідерів, відомих 

особистостей, які досягли успіху та реалізували себе у житті, дає їм поштовх до саморозвитку та знання, яких вони потребують 

для розвитку своєї майбутньої кар’єри. 

Для сприяння подальшому зростанню студентів як лідерів, обміну досвідом з викладачами, налагодження та підтримання 

контактів з випускниками у квітні 2015 року стартувала спільна студентсько-викладацька ініціатива «Оновимо імідж 

спеціальності разом!», в рамках якої на сьогодні працює команда з понад 30 студентів, випускників та викладачів кафедри 

менеджменту. Започатковано довгостроковий проект «Зустрічі з випускниками», що передбачає передачу власного досвіду 

та знань випускниками студентам у різних форматах – майстер-клас, тренінг, public talk, консультації, практичні заняття, 

відкриті лекції. Протягом першого місяця командної роботи реалізовано ряд заходів серед яких: День відкритих дверей 

спеціальності, зустріч у форматі public talk з Ольгою Войцович «Формування іміджу: сучасні тенденції у PR»,   спільне 

засідання наукового гуртка з партнерами з ЛНАУ, іміджева фотосесія студентів «Обличчя спеціальності». Для покращення 

комунікації між студентами, випускниками, партнерами була створена і підтримується в соціальній мережі  Facebook  

сторінка кафедри менеджменту [4] та спільнота випускників «Менеджери ЛНУ» [5], студентська спільнота у соцмережі 

«Вконтакті» [6] 

Для активізації командної роботи та формування особистостей лідерів кафедрою менеджменту, на наш погляд, подальшу 

роботу слід вести в таких напрямах: 

- посилення зв’язку з практикою, проведення презентацій, майстер-класів практиками, виробничі екскурсії; 

- активізація міжнародної співпраці та участь у міжнародних проектах; 

-  запровадження нових навчальних курсів, та вдосконалення існуючих; 

- проведення масштабних заходів із залученням лідерів громадської думки; 

- формування програми підготовки лідерів. 

Програма підготовки лідерів повинна стати пріоритетним завданням будь-якого навчального закладу,  адже саме у ВНЗ 

закладається основа знань, які потрібні для саморозвитку,  тут виховують у молоді активну життєву позицію, готують до 

участі в управлінні суспільством, виховують серед активістів справжніх лідерів. 
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FORMATION OF LEADERSHIP SKILLS IN THE TEAMWORK THE DEPARTMENT OF MANAGEMENT 

In theses explored organizational forms of training leaders in Ivan Franko National University of L`viv , youth organizations, 

student government, motivational events, psychological trainings. The authors analyzed the results of teamwork Department of 
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Management for leadership training: subjects and themes that reveal leadership, practical exercises, forms of activism, implemented 

measures external, communication with students, alumni, partners. The team conducted an online survey of graduates for their 

leadership potential and presented the results. 

Христина Кріп, Леся Пронько 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

УПРАВЛІННЯ ТВОРЧІСТЮ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
Формування іміджу освітньої організації в умовах посилення конкуренції на ринку освітніх послуг, як акцентується у ряді 

праць [1-4],  на сьогодні є дуже важливим стратегічним  питанням успішного розвитку. Власне бачення навчальною 

організацією себе часто не збігається з іміджем, який складається або вже склався у контактних аудиторій (партнери, 

навчальні організації, роботодавці, абітурієнти, випускники, студенти) в різні моменти її роботи. Тому створення іміджу 

навчального закладу як успішного потребує докладання зусиль щодо донесення до інших своїх сильних сторін та належнdої  

підтримки через відстежування зміни запитів зовнішнього середовища.  

Найважливіша функція іміджу навчального закладу загалом, та факультету, спеціальності зокрема, реалізується через 

його вплив на сам навчальний процес – залучення нових абітурієнтів, формування у студентів усвідомлення гордості за 

власний навчальний заклад, розуміння причетності до сучасної конкурентоспроможної спеціальності, що має в очах 

громадськості, інших ВНЗ, потенційних роботодавців гарну репутацію. 

Виходячи із постулатів теорії управління та спираючись на власний досвід роботи в рамках студентсько-викладацької 

ініціативи кафедри менеджменту «Оновимо імідж спеціальності разом!», можемо стверджувати, що управління процесом 

формування іміджу передбачає цілий спектр завдань, зокрема:  

1) формування іміджевої стратегії  та політики, донесення основних іміджевих цілей до кожного викладача, студента, 

аспіранта та співробітника; 

2) стратегічне та оперативне планування проведення широкого спектру різноспрямованих цікавих заходів – зустрічі з 

випускниками-практиками, виробничі екскурсії, наукові молодіжні заходи, соціальні та волонтерські проекти, міжнародна 

кроскультурна та освітня взаємодія, активізація співпраці із абітурієнтами, загальноосвітніми закладами, іншими ВНЗ 

навколо проблем управління,   неформальні корпоративні заходи, що дозволять підвищити імідж спеціальності; 

3) організація роботи щодо проведення окремих заходів відповідно до принципів проектного управління з розподілення 

функцій за командами проектів; 

4) залучення до співпраці усіх активних, ініціативних та творчих студентів, викладачів, випускників на принципах 

відкритості та добровільності з можливістю займатися тим видом діяльності, який їм до душі; 

5) мотивування до роботи над власним іміджем викладачів (підтримання високих стандартів викладацької етики, увага до 

зовнішнього вигляду, постійне професійне зростання, ораторська майстерність, об’єктивність оцінювання тощо), студентів 

(європейський зовнішній вигляд, участь в позанавчальній діяльності, позитивне сприйняття навчання, покращення рівня 

володіння іноземними мовами, постійне самовдосконаленпня, хобі тощо), залучення до співпраці випускників, аспірантів; 

6) створення нової та просування існуючої зовнішньої іміджевої атрибутики:  герба кафедри, логотипу спільноти, 

студентського європейського обличчя спеціальності, молодіжного одягу з логотипом;  

7) оновлення інтернет-сайту кафедри, оформлення його у діловому сучасному дизайні, надання зручного для користувача 

інтерфейсу, наповнення актуальною і корисною  інформацією, якісним фото- і відео контентом, презентаціями про роботу 

спеціальності; 

8) висвітлення роботи, яка проводиться освітньої організацією в медіа, зокрема з максимальним використанням 

можливостей соцмереж як безкоштовного та найбільш ефективного на сьогодні каналу комунікації ділових людей; разом з 

тим комунікаційні канали включають теж дошки оголошень, загальноуніверситетський сайт, особисті контакти учасників 

команди спеціальності. 

Оновлення іміджу навчальної організації – процес творчий, тому в процесі управління ним необхідно враховувати  

специфіку управління творчістю. Одне з головних правил менеджера, який координує творчі процеси  – правильно 

використовувати таланти своїх підлеглих.  

 Менеджер виступає  експертом з активації можливостей своїх колег і знає, як застосувати їх унікальні навички, залежно 

від ситуації. При цьому варто виходити із таких філософських принципів управління творчістю, сформованих провідними 

експертами цієї сфери [5, 6] : 

˗ Організація – це середовище, в якому ідеї «вирощуються», а не критикуються. 

˗ Натхнення – це енергія, яка наявна у творчих людей. 

˗ Щоб мати більше креативних ідей на виході, треба мати щось нове всередині. 

Кардинальні ідеї практично завжди створюють кардинальні люди. Ці люди нетипові, адже треба мати мужність, щоб 

показати свою відмінність. Ось чому сміливі люди відіграють величезну роль у створенні інновацій.  

Творчість передбачає вихід за межі рольових установок особистості, вміння дистанціюватися від ситуації. 

Здатність до творчості є вродженою, бо для того, щоб, наприклад, співати, треба мати голос, щоб танцювати, треба мати 

хист, щоб писати добрі вірші, треба мати талант.  

Творчий потенціал – це саме та система, яка абсолютно, так само як підсвідомість, прихована від будь-якого зовнішнього 

спостереження; більше того, ми добре розуміємо, що й сам носій творчого потенціалу іноді мало або й зовсім нічого не знає 

про свої творчі можливості.  

Творчість – це ніжний, тендітний та «богоподібний» процес мистецтва заради мистецтва. Мірилом у ньому є сприйняття 

колег, а не сприйняття преси. А креативність – це комерційна реінкарнація творчого процесу, кінцева ціль якого – матеріальне 

перевтілення у відчутні речі. 

Привабливий імідж може працювати довгі роки і підтримувати навчальну організацію в кризові часи, гарантувати 

збереження кадрового, інтелектуального потенціалу, притік студентів. Тому при формуванні іміджу освітньої організації слід 

спиратися на ті поняття і матеріальні об'єкти, які асоціюються в суспільства із довготривалими цінностями життя, – творчість, 

чесність, об’єктивність, відкритість, високий інтелектуальний і професійний рівень. 
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Christina Krip, Lesia Pron’ko  

 Ivan Franko National University of L`viv  

CREATIVITY MANAGEMENT IN THE IMAGE FORMATION OF EDUCATIONAL ORGANIZATION 

In theses formulate basic management principles of tne image formation of the educational organization. The authors provide 

recommendations for management teams creativity based on a synthesis of its own and foreign experience. Probably the most crucial 

and valuable managerial assets is effective utilization of employees talents. On each step of  organization`s development, creativy and 

innovations are bounded together. Such vital mix of those two factors allow to raise actual questions and generate new unique solutions 

which is, indeed cornerstone for successful development. 

Віра Круглякова 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 
Економіка в розвинених країнах значною мірою залежить від успішного розвитку інновацій, тобто базується на 

застосуванні нових знань, сучасних інформаційних технологій з метою виробництва нових прогресивних товарів, послуг, 

операцій тощо.  

Глобальною тенденцією стали дерегуляція ринків і зниження або ліквідація бар’єрів на шляху до вільної торгівлі, а також 

установлення правил і умов міжнародної торгівлі. Завдяки цьому внутрішні й регіональні ринки здобувають загальні риси й 

висувають єдині вимоги й до виробників, і до постачальників товарів, послуг, операцій.  

У таких умовах активізація інноваційної діяльності стає одним з найважливіших факторів, що визначає успіх виробничої 

й підприємницької діяльності як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку, бо вона може дати відчутні переваги в 

конкурентній боротьбі. Тому існує проблема необхідності розкрити сутність розвитку регіональної економічної системи 

інноваційного типу, що характеризується новими цілями, інноваційними засобами, які досягаються з використанням певних 

ресурсів. 

Стратегічна мета будь-якого регіону – стійке і довгострокове економічне зростання. Основою управління інноваційним 

розвитком регіонів є їх державне регулювання та підтримка [1]. 

Інтерес до дослідження сучасної інноваційної діяльності в економіці диктується значенням технологічного розвитку як 

фактора конкурентоспроможності підприємств. Відомо, що конкурентоспроможність продукції залежить від низки факторів, 

серед яких:  

- відповідність технічного рівня продукції останнім досягненням науково-технічного прогресу; 

- відповідність якості продукції вимогам споживачів, у тому числі екологічним і ергономічним, а не тільки 

вузькоутилітарним; 

- урахування тенденцій розвитку відповідного ринкового сектора; 

- умови виробництва, поставки й збуту; 

- собівартість продукції та інші фінансові фактори; 

- правовий статус об’єктів інтелектуальної власності, які задіяні у виробництві або діяльності з просування продукції на 

внутрішній або зовнішній ринок та її збут [4, с. 68].  

Ефективність використання науково-технічних досягнень визначається не тільки рівнем наукових досліджень і розробок, 

а й цілим комплексом технічних, виробничих, організаційних, маркетингових, фінансових операцій, складовими 

інноваційного процесу, які є його невід’ємним елементом. У зв’язку з цим з’являється необхідність у розробці сучасної 

інформаційної бази, покликаної відобразити процес виробництва, впровадження й поширення на ринку нових або 

вдосконалених продуктів, послуг, операцій і технологічних процесів. 

Для інноваційної діяльності в Україні характерна низька віддача. В основі низької результативності інновацій лежить 

такий комплекс факторів, що перешкоджають їх розвитку: 

- нестійка економічна та політична ситуація в країні утрудняє достовірну оцінку попиту на інноваційну продукцію навіть 

на короткострокову перспективу; 

- часом необхідність у подібній інноваційній продукції може відпасти ще до її появи на ринку. 

У сполученні з недостатнім досвідом маркетингових досліджень це може бути серйозною перешкодою на шляху 

просування нових продуктів до споживача на внутрішньому ринку. А низький рівень конкурентоспроможності інноваційної 

продукції й послуг утрудняє їх просування на зовнішні ринки; 

- низький інноваційний потенціал підприємств, нестача інформації про нові технології, майже повна відсутність 

інформації про ринки збуту й недостатні можливості для кооперування з іншими підприємствами й організаціями.  

http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/formuvannya-imidzhu-navchalnogo-zakladu-yak-upravlinske-novovvedennya.html
http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/formuvannya-imidzhu-navchalnogo-zakladu-yak-upravlinske-novovvedennya.html
http://eprints.kname.edu.ua/17663/1/390-394_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%20%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%9E.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/17663/1/390-394_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%20%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%9E.pdf
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Інноваційний потенціал визначає широке коло можливостей використання виробничою та організаційною системою 

власних чи позикових інноваційних ресурсів [1]. Тому використання внутрішнього інноваційного потенціалу як об’єкта 

управління дозволяє формувати плани, організаційні форми й проекти застосування різних інноваційних ресурсів із 

включенням їх у програми розвитку, підтримки оптимального балансу системи інноваційних ресурсів, збільшувати 

можливості використання фінансових ресурсів в інновації й знизити ризик використання інновацій. 

Що стосується шляхів формування й розвитку регіональної інфраструктури інноваційної й науково-технічної діяльності 

як цілісного багатофункціонального комплексу, то для цього насамперед потрібні: 

- інформаційне забезпечення інноваційної діяльності; 

- експертиза інноваційних програм і проектів; 

- фінансово-економічне забезпечення інновацій; 

- виробничо-технологічна підтримка; 

- сертифікація наукомісткої продукції; 

- просування розробок на внутрішній, а в перспективі і на зовнішній ринок; 

- підготовка й перепідготовка кадрів; 

- координація й регулювання розвитку науково-технічної й інноваційної діяльності. 

Таким чином, для активізації інноваційної діяльності необхідно створювати більш конкурентоспроможну продукцію й 

запропонувати її як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках як альтернативу кращим світовим аналогам. Тобто 

потрібно досягти іншого, більш високого ступеня забезпечення внутрішнього ринку якісною вітчизняною продукцією. А для 

цього перш за все необхідно реструктурувати науковий потенціал країни, розвивати високотехнічні сектори економіки з 

використанням резервів інтеграції і глобалізації. 
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Ivan Franko National University of L`viv  

INNOVATION POTENTIAL SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS 

In thesis the essence development of regional economic system innovative type is disclosed. The main factors hindering 

development of innovations are defined. The way of formation and development of regional infrastructure of innovation and scientific 

and technological activities is considered. The way of formation and development of regional infrastructure of innovation and scientific 

and technical activity is examined. 

Валентина Кукса  
Черкаський банківський інститут УБС НБУ 

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЧЕРКАСЬКОГО РЕГІОНУ 
У сучасних умовах інвестиційна привабливість регіону залежить від рішучих дій органів влади та вдало розробленої 

маркетингової стратегії регіону. Саме від ефективного позиціонування області залежать перспективи реалізації потужних 

інвестиційних проектів та залучення інвестиційних ресурсів. Іноземні інвестиції відіграють важливу роль в економічному 

розвитку країни: з одного боку – це додатково залучений капітал, а з іншого – це надходження в державу нових технологій.  

Проблемні питання залучення інвестиційних ресурсів активно досліджувалися вченими-економістами: І. Бланком, 

В. Гейцем, А. Ільїною, Т. Лапенко, В. Марцином , А. Черепом та ін. У той же час, недостатньо дослідженими є проблеми та 

напрями залучення інвестиційних ресурсів у Черкаський регіон.  

Черкаська область – це сучасний інвестиційно-привабливий регіон розташований в центрі України, який має розвинену 

інфраструктуру та шляхи сполучення для реалізації інвестиційних проектів. 

Основним документом, окрім базових законодавчих актів, щодо залучення інвестиційних ресурсів є «Програма залучення 

інвестицій в економіку Черкаської області на 2011-2015 роки» [1]. Вона спрямована на формування позитивного ділового та 

інвестиційного клімату в регіоні, підтримку розвитку підприємництва. 

На сьогодні, рівень інвестиційної активності в Черкаському регіоні перебуває у безпосередній залежності від політичної 

та економічної ситуації в державі. У 2013 р. в Черкаську область було залучено 890 млн. дол. прямих іноземних інвестицій. 

Область зайняла 11 місце по Україні за обсягом залучення прямих іноземних інвестицій. Лідерами за обсягом залучення 

інвестиційних ресурсів у 2013 р. є м. Київ – 28039,7 млн. дол. та Дніпропетровська область – 9092,1 млн. дол. [2]. 

Протягом 2008-2014 рр. в Черкаську область надійшло 2914,4 млн. дол. прямих іноземних інвестицій. Найменше 

інвестиційних ресурсів надійшло в Черкаську область у 2009 р. в обсязі – 168,1 млн. дол., що пов’язано з несприятливою 

кон’юнктурою та світовою фінансовою кризою. Найбільше прямих іноземних інвестицій надійшло у 2014 р. – 890,0 млн. дол., 

що в розрахунку на одну особу – 705,9 дол. [2;3]. 

Не зважаючи на позитивні тенденції і середні показники по Україні по залученню інвестиційних ресурсів, в області 

спостерігається недостатнє інвестування та старіння основних засобів. Серед проектів, які потребують коштів потенційних 

інвесторів є: КП «Аеропорт Черкаси» (вартість проекту – 20 млн. дол.); будівництво заводу твердих побутових відходів; 

будівництво елеватора для зберігання зерна в межах 50 тис. тонн. (вартість проекту – 5,6 млн. дол.); будівництво заводу з 

виробництва токоплівних сонячних модулів, потужністю 6,5 МВт\рік, (вартість проекту – 18 млн. дол.) та ін. [4]. 

На основі даних дослідження «Інвестиційної привабливості регіонів України», яке проводилось Київським міжнародним 

інститутом соціології Черкаська область зайняла 20 місце за м’якими та 15 за жорсткими факторами, за рейтингом 

інвестиційної привабливості – 18 місце, а за обсягом залучення інвестицій 11 місце. Все це свідчить про низьку інвестиційну 

привабливість Черкаського регіону та проблеми щодо залучення інвестиційних ресурсів у область.  
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Погіршення оцінок жорстких факторів Черкащини відбулося, у першу чергу, внаслідок погіршення стану природних та 

трудових ресурсів регіону. Значно погіршилось здоров’я трудового населення та якість трудових ресурсів. Щодо стану 

розвитку інфраструктури, то недостатньо розвиненими є річковий та повітряний транспорт області.  

Щодо м’яких факторів, то в області погіршились діловий клімат та ділові очікування. Область втрачає очікування щодо 

ділового середовища, кон’юнктури ринку, а також привабливості області для започаткування бізнесу. Негативний вплив на 

результат області за м’якими факторами мало погіршення ефективності місцевої влади та корупція. 

Таким чином, можна виділити сильні та слабкі сторони Черкаської області на основі SWOT аналізу (таблиця 1.) 

Таблиця 1. 

Сильні та слабкі сторони Черкаської області 

Сильні сторони 

Природні ресурси, родючі ґрунти  

Вигідне географічне розташування 

Розвинений споживчий ринок  

Розвинена інфраструктура 

Водні шляхи сполучення 

Слабкі сторони 

Бездіяльність органів влади та тіньові дії 

Значний податковий тиск  

Непоінформованість населення щодо можливостей ведення 

бізнесу, небажання започатковувати власну справу 

Необхідність покращення інфраструктури області, особливо 

шляхів сполучення  

Можливості 

Активна робота влади з бізнесом  

Проведення інвестиційних форумів 

Залучення інвестицій та створення робочих місць 

Реклама та позиціонування області 

Підвищення рейтингових показників області 

Загрози 

Політична та економічна нестабільність 

Значний тіньовий сектор економіки 

Рейдерство  

Погіршення економічних відносин із країнами СНД 

 

Підсумовуючи всі негативні чинники, які перешкоджають ефективній інвестиційній діяльності, можна на наш погляд 

виділити наступні: 

- складність та непрозорість при оформленні питань власності земельних ділянок, отримання дозвільних документів, 

ухваленні рішень органами влади, бюрократизм; 

- невисокий рівень розвитку інфраструктури області (повітряний та водний транспорт), яка могла б забезпечити швидкий 

оперативний зв’язок в межах України та  з іншими країнами; 

- втрата бізнес середовища та інвестиційної привабливості для започаткування бізнесу; 

- політична та економічна нестабільність.  

Для запобігання зазначеним проблемам на державному рівні необхідно застосувати додаткові соціально-економічні та 

адміністративно-правові стимули та механізми: 

- створення єдиної інформаційної бази даних потреб товаровиробників Черкаської області в залученні інвестиційних 

ресурсів та наявних об’єктів; 

- створення умов щодо забезпечення інформаційної й організаційної підтримки іноземних інвесторів, які хочуть вкладати 

інвестиційні ресурси в Черкаську область; 

- підвищення ефективності та прозорості діяльності органів влади;   

- впровадження ефективної та справедливої податкової системи, процедури адміністрування податків мають бути 

прозорими та зрозумілими; 

- проведення рекламної компанії та розроблення вдалої маркетингової стратегії для підвищення позиціонування 

Черкаської області. 

Отже, Черкаська область – це вигідний інвестиційно-привабливий регіон розташований в центрі України. Область займає 

11 місце за обсягом залучення інвестиційних ресурсів та 18 місце за рейтингом інвестиційної привабливості. Вирішення 

проблем та перепон для залучення інвестиційних ресурсів дозволить розвивати галузі Черкаської області, наповнювати 

державний і місцевий бюджет додатковими інвестиційними ресурсами, підняти рейтингові показники області.  
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THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF CHERKASY REGION 

The article analyzes the state of Cherkasy region on investment resources attractiveness into the region. The strengths and 

weaknesses of the investment attractiveness of the region are investigated. The threats are identified and the directions for improvement 

of the investment opportunities in the region are suggested.  
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АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ “7S” 
Існування будь-якої сучасної організації значною мірою залежить від зовнішнього середовища. Ефективне протистояння  

організації впливу на її діяльність негативних чинників зовнішнього середовища можливе лише при умові здійснення 

випереджувальних заходів, спрямованих на збереження його життєздатності та забезпечення конкурентоспроможності, тобто 

постійного розвитку організації, що забезпечується внутрішнім середовищем. А від так, зростання ролі внутрішнього 

середовища організації є характерною тенденцією сучасного розвитку. 

http://www.oda.ck.ua/index.php?article=1071
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Актуальність проблематики дослідження внутрішнього середовища організації зумовлене існуванням організації як 

відкритої системи, яка функціонує і розвивається завдяки наявним у ній елементам. Існує велика кількість різних підходів  до 

структурування внутрішнього середовища організації. 

Внутрішнє середовище організації найчастіше характеризують через  сукупність внутрішніх змінних або ситуаційних 

чинників всередині організації, до яких зазвичай відносять: цілі, завдання, структуру, технологію, працівників, ресурси.  

Аналіз цих елементів дає змогу виявити недоліки та можливості організації з урахуванням тенденцій, що склалися у 

зовнішньому середовищі. У процесі цього аналізу перевіряється вся система господарювання підприємства та окремих його 

підсистем щодо реалізації можливостей, які зовнішнє середовище надає підприємству, а також вживаються заходи щодо 

запобігання й послаблення загрози його існуванню [2]. 

Існує безліч методів, за допомогою яких можна аналізувати внутрішнє середовище організації, зокрема SWOT-аналіз, 

BCG-матриця, GE бізнес-екран, модель “7S” тощо. Методика аналізу на основі моделі “7S”, на нашу думку, є найкращим та 

достатньо об’єктивним методом який добре підходить саме для внутрішнього середовища організації. Розглянемо її 

детальніше. 

Модель Маккінсі (англійський варіант McKinsey 7S) являє собою зручний інструмент аналізу внутрішньої організаційної 

структури та принципів роботи компанії. Розробниками даної моделі були Томас Дж. Пітерс, Роберт Х. Уотерман і Джульєн 

Р. Філіпс. Вона розглядає 7 ключових елементів мікросередовища організації таких як, стратегія (strategy), структура 

(structure), система (system), загальноприйняті цінності (shared values), стиль (style), персонал (staff) та досвід (skills) (рис. 1.). 

Всі елементи даної моделі взаємопов’язані між собою і розділені на дві великі групи “м’які”  і  “жорсткі”[1]. 

 

 
Рис.1. Система елементів моделі “7S” [3] 

 

“Жорсткі” елементи внутрішнього середовища організації являють собою структуру, стратегію та систему. Тобто 

керівники мають можливість впливати на них та ефективно управляти ними. Інші параметри вважаються м’якими, або  менш 

піддатливими до впливу на них, проте часто вважаються ключовими елементами компанії та можуть створити довгострокову 

конкурентну перевагу. 

Стратегія – це цілі та дії організації, які створені для досягнення конкретних корпоративних цілей. Вона є необхідною для 

того щоб визначити напрямок розвитку і цілі організації. Доцільно визначити сильні сторони організації, тобто ті  здібності і 

навички, які необхідно розвивати насамперед, щоб правильно сформувати і реалізувати стратегію. Стратегія визначає як саме 

організації адаптуватися до зовнішнього середовища та як використовувати свій потенціал, в той час як аналіз навиків 

відповідає на питання, яким чином дана стратегія повинна застосовуватись. Як правило, визначити п’ять чи декілька навичок 

є нескладно. Але цього є не завжди достатньо, оскільки варто відзначити найбільш вагомі навики, які при порівняльному 

аналізі матимуть перевагу над конкурентами.  

Структура організації є контрольованою змінною організації, яка формується і перебудовується за рішенням керівництва. 

Вона повинна відповідати цілям і завданням організації та постійно пристосовуватись до них. На формування структури 

організації впливають багато чинників: специфіка діяльності та розміри підприємства, технологія, масштаби діяльності, 

стратегія тощо. 

Системи характеризують як процеси, що існують у компанії і охоплюють велику кількість людей з метою виявлення 

проблем, виконання певних завдань або прийняття рішень. Системи чинять сильний вплив на події в організаціях та є 

потужним інструментом для проведення модернізації. 

Будь-яка компанія зобов’язана успіхом і досягненнями насамперед персоналу. Важливими аспектами аналізу є 

принципові засади у роботі з персоналом та основні методи управління людськими ресурсами в організації. 

Стиль – один із найменш досліджуваних інструментів модернізації компанії. Щоб виявити стиль керівництва в організації 

можна проводити опитування співробітників шляхом анкетування, особистого контакту (інтерв’ю), залучати зовнішніх 

експертів тощо. Найчастіше відзначають такі якості керівників як: чітко поставлені завдання, здібність налагоджувати 

стосунки з іншими, наполегливість, переконання у правильності своїх ідей, винагорода за понадурочний час тощо. 

Цінності організації є одними із найважливіших елементів, що забезпечують  перспективу розвитку та успіх компанії. 

Система цінностей не випадково розміщена у центрі моделі “7S”. Автори хотіли підкреслити значущість і вплив сформованих 

принципів роботи та місії компанії на всі інші елементи внутрішнього середовища.  
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За результатами аналізу слід виділити основні стратегічні напрями розвитку компанії, наслідування яких допоможе їй 

досягти успіху. Також слід визначити на чому саме концентрує увагу організація (завдання, робітники тощо), чи діяльність 

компанії спрямована на досягнення її цілей. 

Недоліком даної моделі є те, що вона не може охопити усі важливі елементи існування організації, проте такий недолік є 

властивим для більшості інших методик аналізу. А основною перевагою моделі є те, що вона достатньо грунтовно надає 

інформацію про слабкі сторони організації та її можливості. Отже, аналіз внутрішнього середовища на основі моделі “7S” 

буде основою для рекомендацій та удосконалення стратегій розвитку організації.  
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ANALYSIS OF THE INTERNAL ENVIRONMENT OF THE ORGANIZATION BASED ON MODEL “7S” 

In theses the pattern of “7S” is observed as a way to analysis of the internal environment of the organization in modern firms. The 

goal to analyze the internal environment of the organization by using this model and bring some results, which would show – is it’s 

using effective for a given parsing or not. McKinsay model “7S” is useful for the analysis of the internal environment of the company, 

reveals its main provisions, the main pros and cons, but can not fully reflect all aspects and subtleties, as it consists only of the main 

parameters. 

Олексій Лісун  
Черкаський банківський інститут УБС НБУ 

РИЗИКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ 
В сучасних умовах банківський бізнес характеризується вищою ризикованістю порівняно з іншими сферами діяльності, 

особливо в період економічної та політичної нестабільності. Управління банківськими ризиками – це процес, за допомогою 

якого банк виявляє та ідентифікує ризики, проводить оцінку їх величини, здійснює їх моніторинг і контролює свої ризикові 

позиції. Саме такі завдання має вирішувати банківська система України. Однак аналіз ситуації, що склалася у банківській 

сфері, свідчить, що іноді банки зазнають фінансового краху в зв’язку з надзвичайно ризиковою політикою. 

Теоретичним та практичним питанням теорії ризиків, управління та зменшення ризиків в банківській сфері присвячено 

значну кількість публікацій, зокрема: І. Балабанова, А. Белякова, В. Вітліцького, А. Мазаракі, М. Рогова, О. Ястремського Ф. 

Найта, В. Шарпа та ін.. Водночас, виникає необхідність дослідження стану банківських ризиків в умовах політичної та 

економічної нестабільності. 

Основною метою роботи будь-якої банківської установи є отримання якомога більшого прибутку. Але в гонитві за 

надприбутками та надмірному збільшенні мережі, збільшується і рівень банківських ризиків. Водночас, необхідно зважати, 

що банківська сфера чутлива до соціально-економічних, природно-кліматичних та політичних чинників. Тому, розуміння 

природи ризиків, оцінювання й управління ними дає змогу уникнути або значно зменшити втрати.  

Основна задача банківського ризик-менеджменту полягає у раціональному управлінні банківськими ризиками і 

правильному та ефективному оцінюванні структури та рівня ризику, який виникає у процесі виконання тієї чи іншої 

банківської операції. 

Процес управління ризиками складається з наступних етапів: визначення ризиків та причин їх виникнення; оцінки 

величини ризику; мінімізації або обмеження ризиків шляхом застосування відповідних методів управління; здійснення 

постійного контролю за рівнем ризиків з використанням механізму зворотного зв’язку. Система управління ризиками в банку 

складається таких регламентних документів як: політик, положень, процедур, методик тощо [1]. 

Основними ризиками з якими стикнулися вітчизняна банківська система є: 

- військові дії та анексія Криму (закриття відділень на філій на окупованих територіях, втрати за оцінками МінФіну – 60 

млрд. грн.); 

- девальвація національної валюти (станом на 01.01.2014 р. – 8 грн. за дол., а на 05.02.2015 р. – 24,8 грн. за дол.) та відтік 

депозитів (за 2014 р. – поч. 2015 рр. склав 126 млрд. грн.); 

- загострення проблем ліквідності банків; 

- погіршення фінансових показників банків; 

- зростання проблемної заборгованості банків (див. рис.1). 
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Рис. 1. Топ -15 банків, які спрацювали у – 30 млрд. грн. (дані млн. грн.) [2] 

 

Дані рис. 1.1. свідчать, про погіршення фінансових показників банківського сектору у 2014 р. та збиткову діяльність 

провідних банків України.  

За підсумками першого півріччя 2014 р. за даними Forbes згідно рейтингу надійності банківських вкладів всього 5 банків 

було визнано стабільними (показник В) – Укрексімбанк, Креді Агріколь (Франція), Ощадбанк, Укргазбанк та ОТП Банк 

(Угорщина). Інші банки мають рівень надійності С (задовільний) – Промінвестбанк, ВТБ, Фідобанк, Укрсоцбанк, Райфайзен 

банк Аваль, Приватбанк та ін, при цьому показник А (надійний) не отримав жоден з банків [3]. За даними НБУ в стадії 

ліквідації станом на березень 2015 р. знаходиться 38 банків та на 50 банках введена тимчасова адміністрація. Таким чином, 

банки потерпають від наслідків фінансової кризи, політичної та економічної нестабільності. 

Для запобігання зазначених ризиків Національний банк України запровадив заходи щодо підвищення регулятивного 

капіталу банків до 500 млн. грн. (постанова НБУ №723 від 17.11.2014 р.), жорсткі адміністративні заходи для запобігання 

спекулятивних операцій банків та розпочато процедури ліквідації не платоспроможних банків. На рівні комерційних банків 

для уникнення ризиків необхідно проводити стримуючу кредитну політику, скорочувати мережу відділень та оптимізувати 

витрати банків, згортати програми та стратегічні плани розвитку. 

Отже, банківські ризики зароджувалися внаслідок несприятливих економічних та політичних факторів, а також не 

виважених управлінських рішень (або їх відсутності) власників і менеджерів конкретного банку. Навіть тоді, коли банк 

отримує певні переваги ці переваги доволі швидко перетворюються на загрозливі явища для банку. Відтак, цілком очевидно, 

що в сучасних умовах банки мають активно формувати ефективні системи ризик-менеджменту. 
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THE RISKS OF COMMERCIAL BANKS IN MODERN CONDITIONS OF UKRAINE 

In the article considered risks and their influence on the domestic home banking system. Factors that influence on stability of the 

banking system of Ukraine are investigated. The events of prevention and removal risks of commercial banks are defined.  

Ірина Лабунець 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 
Подальший розвиток ринкових процесів в Україні, створення передумов для її успішної інтеграції у світове економічне 

співтовариство  зумовлює суттєві зміни у визначенні пріоритетних форм, методів і напрямів господарської активності. 

У цій ситуації значний інтерес для вітчизняних науковців та підприємців становить сучасна маркетингова концепція 

управління, передові методи та форми маркетингового впливу на формування ринкового попиту, конкурентної позиції 

підприємства. За таких умов ключовим фактором забезпечення конкурентоспроможності підприємств як на внутрішньому, 

так і на міжнародному ринках стає дієва система маркетингових комунікацій. Це складний та динамічний процес, який 

характеризується широким застосуванням різноманітних комунікаційних засобів, появою нових інструментів 

інформаційного впливу. Запорукою успіху підприємства на ринку стає його спроможність оптимально організовувати 

взаємодію багаточисельних елементів даної системи, визначати найбільш дієві та ефективні види маркетингових комунікацій. 

Для практичного втілення маркетингових принципів насамперед мають бути визначені їх теоретичні і методологічні 

основи. Для цього актуальним буде вирішення наступних завдань теоретичного та практичного характеру: 

а)уточнення сутності та зміст термінів “комунікація” та “маркетингові комунікації” як об’єктів управлінського впливу;  

б)визначити найбільш оптимальну серед моделей комунікаційного процесу, придатних для побудови системи управління 

маркетинговими комунікаціями сучасних підприємств;  
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в)проведення комплексних досліджень ефективності застосування системи маркетингових комунікацій в господарській 

діяльності підприємств;  

г)розробка нових методологічних та методичних підходів щодо формування та удосконалення системи управління 

маркетинговими комунікаціями вітчизняних підприємств на сучасному етапі. 

Для дослідження маркетингової комунікаційної політики застосовуються методи стохастичного, порівняльного, 

ретроспективного та прогнозного економічного  аналізу, вибіркові спостереження, опитування та метод експертних оцінок. 

Інформаційні ресурси входять до критичних факторів комерційного успіху підприємницької діяльності, ефективне 

використання яких створює передумови для перемоги у конкурентній боротьбі. Таким чином, успішна діяльність організації 

забезпечується необхідними потоками інформації, які формують так звану систему комунікацій. Система комунікацій є 

головним елементом управління, в межах якої відбувається обмін інформацією як всередині організації, так і з її зовнішнім 

оточенням структури організації. 

Маркетинг як стратегічна функція підприємства, що функціонує в умовах розвинених ринкових відносин і конкуренції, 

пріоритетності потреб споживача, також може бути реалізована тільки за допомогою власної комунікаційної системи. 

Управління маркетинговими комунікаціями підприємств пов’язане з проблемою організації ефективної комунікаційної 

взаємодії із зовнішнім оточенням, вирішення якої потребувало проведення власного теоретичного дослідження природи цього 

явища, визначення сутності його базових категорій. 

Відповідно до теми дослідження поняття “комунікація” – це процес обміну інформацією між учасниками,  що знаходяться  

як всередині, так і зовні організації,  і який дає змогу одержувати відомості для прийняття стратегічних та тактичних 

управлінських рішень, забезпечувати їх реалізацію та передавати необхідні відомості  у зовнішнє середовище з метою 

підвищення конкурентоспроможності та ефективності діяльності організації в цілому. 

Найбільш перспективним підходом до вирішення проблеми управління системою маркетингових комунікацій є 

застосування концепції інтегрованих маркетингових комунікацій (ІМК), на основі якої повинна будуватися система 

управління маркетинговими комунікаціями сучасних підприємств. Інтегровані маркетингові комунікації – це концепція 

планування, яка пов’язана з необхідністю оцінювання стратегічної ролі окремих напрямів (реклами, стимулювання збуту, 

персонального продажу і т. д.) і пошуком оптимального їх поєднання для забезпечення чіткості, послідовності і максимізації 

впливу окремих комунікаційних акцій. 

При розробці комунікаційної стратегії необхідно також враховувати багато додаткових факторів, які впливають на вибір  

організацією комунікаційних інструментів та їх співвідношення в комунікаційному наборі. Серед сукупності таких факторів 

можна виділити цільовий ринок, кон’юнктуру, життєвий цикл продукту, рівень конкуренції, фінансові обмеження організації, 

галузеву специфіку тощо. 

Отримані проведені результати наших досліджень дозволяють запропоновувати низку пропозицій методологічного та 

практичного характеру. Для підприємств в Україні нагальною є проблема формування стратегії управління маркетинговими 

комунікаціями,  яка повинна передбачати органічне поєднання всіх засобів і методів маркетингових комунікацій. Інакше 

кажучи, стратегія маркетингових комунікацій повинна розроблятися на основі концепції інтегрованих маркетингових 

комунікацій. 

Однак ефективне планування маркетингових комунікацій ще не гарантує підприємству ефективної рекламної кампанії та 

досягнення маркетингових цілей. Підхід до маркетингових комунікацій як до об’єкта управління передбачає необхідність 

приділення значної уваги організації комунікаційної діяльності, активізації рекламно-інформаційної роботи як на самому 

підприємстві, так і з іншими суб’єктами ринку. За допомогою професійних менеджерів з реклами та організацій, що 

спеціалізуються на управлінні комунікаціями, можливе перетворення процесу просування товару чи послуги підприємства з 

набору розрізнених заходів у єдину систему тактичних дій. 

Основним методологічним підґрунтям організаційної структури управління маркетинговими комунікаціями підприємств 

також повинна стати концепція інтегрованих маркетингових комунікацій,  побудована за вертикальним принципом. При 

цьому синергічний ефект досягається не тільки за рахунок органічного поєднання різних елементів системи маркетингових 

комунікацій, але й завдяки формуванню на декількох рівнях комунікаційної взаємодії суб’єктів діяльності з потенційними 

споживачами. Тому завданням є створення такої управлінської оболонки, що збільшує комунікаційний потенціал компанії на 

трьох рівнях: національному, інтегрованому та корпоративному (підприємства). 

Проведені  теоретичні розвідки виявили, що зміст  управління маркетинговими комунікаціями розкривається залежно від 

тлумачення тим або іншим автором сутності базових категорій теорії комунікацій, які розкривають структурні елементи 

комунікаційного процесу. Виходячи з цього, запропоновано розширене визначення понять “комунікація” та “маркетингові 

комунікації” з точки зору розгляду їх як об’єктів управління та розроблено власні інтегровані моделі загального 

комунікаційного та маркетингового комунікаційного процесу на основі узагальнення сучасних моделей. 

Виходячи з аналізу сучасних концептуальних підходів до процесу управління системою маркетингових комунікацій, 

доведено, що найбільш перспективною є практичне застосування концепції інтегрованих маркетингових комунікацій. У 

реальних умовах на процес управління маркетинговими комунікаціями впливає низка додаткових факторів різноманітного 

характеру, які мають велике значення при плануванні та виборі підприємством комунікаційних інструментів. 

Дослідження комунікаційної політики вітчизняних підприємств показали, що на підприємствах приділяється недостатньо 

уваги  незапланованим маркетинговим комунікаціям, неефективно застосовуються різні елементи комунікаційного набору, 

майже відсутня комплексна система управління комунікаційною діяльністю.  Заслуговує на увагу те, що значного поширення 

набуває практика застосування підприємствами реклами в глобальній комп’ютерній мережі Internet (Internet-реклами). 
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METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF MARKETING COMMUNICATIONS FOR THE ENTERPRISE 

The Development of market processes in Ukraine is creating conditions for its successful integration into the world economic 

community. This process causes significant changes in the definition of the priority forms, methods and areas of economic activity. 

In this situation modern marketing concept of management becomes the great interest for scientists and entrepreneurs for all over 

the world.  This concept includes modern methods and forms of marketing, which make a great influence on the market demand. The 

effective system of marketing communications becomes a key factor in competitiveness of enterprises in internal and international 

markets. This is a dynamic process, which characterize to use different communication tools for better information influence. The 

success on the market means to organize the interaction and optimally determine the most effective types of marketing communications. 

Анастасія Левкевич 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ І ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО 

БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 
З поваленням радянського режиму на території України почався процес розбудови ринкової економіки. Для того щоб 

українська економіка повноцінно функціонувала необхідною умовою є формування вітчизняної системи оподаткування яка 

забезпечує необхідними фінансовими ресурсами виконання функцій держави. Запровадження в Україні  податку на додану 

вартість вважається важливим кроком на шляху формування сучасної податкової системи, оскільки податок на додану 

вартість (далі – ПДВ) вважається найбільш досконалою формою непрямого оподаткування і відіграє важливу роль у системі 

державних фінансів більшості країн світу. 

ПДВ – це податок, що стягується з покупців у вигляді надбавки до ціни на товари, роботи, послуги, які їм продаються, та 

сплачується до бюджету продавцями цих товарів, робіт та послуг [1; c.145].  

ПДВ вперше було введено у Франції економістом М. Лоре у 1954 році. У країнах Європейського Союзу ПДВ відіграє 

суттєву роль тому, що завдяки цьому податку реалізується основна мета інтеграції країн – забезпечення вільного переміщення 

товарів, послуг, праці та капіталу. З 1967 він поширився на всі країни Західної Європи. Однією з необхідних умов для вступу 

у Європейський Союз є ПДВ [2; c.149]. 

В Податковому кодексі України (далі  ПКУ) виділяють таких платників податку [3]: 

а) будь-яка особа, що провадить або планує провадити господарську діяльність і реєструється за своїм добровільним 

рішенням як платник податку у порядку, визначеному ст.183 ПКУ V розділу; 

б) будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку; 

в) будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню, та на в) яку 

покладається відповідальність за сплату податків у разі переміщення товарів через митний кордон України відповідно до 

Митного кодексу України, а також: 

1) особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, які передбачають повне або часткове умовне звільнення 

від оподаткування, у разі порушення таких митних режимів, встановлених митним законодавством; 

2) особа, яка використовує, у тому числі при ввезенні товарів на митну територію України, податкову пільгу не за цільовим 

призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно із ПКУ, а також будь-які інші особи, що використовують 

податкову пільгу, яку для них не призначено. 

Об’єктом оподаткування ПДВ в наш час є додана вартість, а в попередніх редакціях ПКУ це був валовий оборот. Багато 

вчених вважають, що сутність податку на додану вартість можна розкрити за допомогою його функцій – фіскальної і 

регулюючої. Фіскальна функція реалізується за допомогою справляння ПДВ до державного бюджету. Завдяки цій функції 

розкривається велика дохідність податку – майже кожна особа його сплачує не залежно від свого доходу [4; c.83].  

Регулююча функція дозволяє здійснювати контроль за справлянням ПДВ, тому що податок впливає на ціноутворення і 

інфляцію. Також серед функцій, які притаманні ПДВ виділяють розподільчу і стимулюючу функцію. 

Для визначення механізму формування ПДВ необхідно визначити співвідношення сум податкового зобов’язання і сум 

податкового кредиту. 

Під податковими зобов'язаннями з ПДВ розуміють загальну суму податку, одержану (нараховану) платником податку у 

звітному періоді, що визначена нормами ПКУ [5; c.89]. 

Податковий кредит – сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання звітного періоду [6; c.75].  

Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата події, що сталася раніше: 

а) дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, а в разі 

постачання товарів/послуг за готівку – дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата 

інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку; 
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б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів – дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт 

перетинання митного кордону України, а для послуг – дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг 

платником ПДВ. 

Вітчизняні економісти виділяють такі  проблеми щодо адміністрування ПДВ: проблеми врегулювання системи 

податкових пільг, ухилення від сплати податку та відшкодування від’ємної різниці між сумою податкових зобов’язань 

платника і сумою податкового кредиту, проблеми бюджетної заборгованості з ПДВ. 

Одним зі способів вирішення проблеми повернення податку на додану вартість, який активно використовується у 

вітчизняній практиці, є погашення заборгованості державного бюджету шляхом емісії цільових ПДВ-облігацій, які можуть 

виступати засобом платежу. Вперше цей інструмент було застосовано у 2004 році, коли обсяг емісії становив 1,9 млрд. грн. 

У 2010 році за погодженням з МВФ уряд знову повернувся до випуску ПДВ-облігацій, які були емітовані на суму 16,4 

млрд. грн. з терміном обігу 5 років і процентною ставкою 5,5% річних. Зважаючи на те, що у 2013 році план з бюджетного 

відшкодування ПДВ складає близько 59 млрд. грн., емісія ПДВ-облігацій продовжиться й надалі [7]. 

Виділяють такі шляхи розв’язання проблеми бюджетної заборгованості: 

а) посилення контролю за правомірністю заявок відшкодування, посилення контрольно-перевірочної роботи; 

б) удосконалення процедури реєстрації платників ПДВ; 

в) набуття прав на податковий кредит залежно від факту оплати; 

г) запровадити диференційований підхід до оподаткування експорту, тобто зберегти нульову ставку лише на експорт 

технологічної продукції з високою доданою вартістю та ввести оподаткування сировинного експорту за стандартною 

ставкою; 

д) заборона відшкодування ПДВ у разі продажу товарів (робіт, послуг) за цінами, які є значно нижчими від рівня 

звичайних цін; 

е) обмежити застосування нульової ставки при продажу товарів, робіт, послуг на внутрішньому ринку. 

З метою попередження спроб ухилення від сплати податків за схемами, де використовуються «фіктивні» фірми, вітчизняні 

економісти пропонують: зобов'язати підрозділи Державної фіскальної служби України (далі – ДФСУ) звертатися до судових 

органів із заявою (позовною заявою) про скасування  державної  реєстрації  суб'єкта  підприємницької  діяльності, визнання 

недійсними операцій та документів, якими вони оформлені, за наявності ознак фіктивності; органам ДФСУ проводити 

постійний моніторинг підприємств та оперативно-розшукові заходи разом із органами внутрішніх справ, Служби безпеки 

України, Митними органами для виявлення «фіктивних» підприємств з метою руйнації схем ухилення від оподаткування; 

створити окремий спеціалізований орган державної реєстрації суб’єктів господарювання, щоб унеможливити реєстрацію 

підприємств на підставних осіб та посилити відповідальність посадових осіб за оформлення документів при реєстрації 

(наприклад, створити окремий спеціалізований орган державної реєстрації суб’єктів господарювання або надати функції 

державної реєстрації саме органам податкової служби, замість діючої сьогодні надто великої кількості органів державної 

реєстрації) [8]. 

При виконанні цих заходів посилиться організаційно-правове забезпечення справляння ПДВ, що допоможе мінімізувати 

ухилення від сплати податку у випадках застосування “фіктивних” фірм і операцій за ними. 

Досвід країн Європейського Союзу в питанні застосування ПДВ свідчить про те, що всім країнам, де запроваджено ПДВ, 

притаманні типові проблеми із втратою бюджетних коштів через недосконалий механізм визначення правомірності його 

відшкодування. А ефективність заходів щодо  вирішення проблем з ПДВ пояснюється швидше вищим рівнем фінансової 

прозорості та податкової культури, а також взаємною внутрішньою інтеграцією систем податкового адміністрування в країнах 

ЄС [9; c.120]. 

Отже, сутність ПДВ як непрямого податку полягає у тому, що він прямо не залежить від доходу або майна платника, його 

платником є кінцевий споживач товару або послуги, він включається до ціни і виступає у вигляді надбавки до ціни на товар 

або послугу, визначається розміром споживання, його сплачує в абсолютному розмірі більше той, хто більше споживає.  

Забезпечення ефективності адміністрування ПДВ до бюджету потребує створення у структурі Міністерства фінансів 

окремого спеціалізованого підрозділу, який би відповідав за утворення єдиних інформаційних баз даних таких показників. 
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ПРОБЛЕМИ ФАКТИЧНОГО ШЛЮБУ 
Останнім часом дедалі більше пар живуть спільно, однією сім’єю без державної реєстрації шлюбу. Ця проблема не стільки 

психологічна, скільки юридична, тому варто залишити моральні, естетичні та психологічні аспекти подібних союзів на 

обговорення відповідних фахівців і зупинитись на юридичних особливостях так званих фактичних шлюбних відносин. 

Метою дослідження є аналіз теорії та практики правового регулювання фактичних шлюбних відносин ( «фактичного 

шлюбу» ) в Україні взагалі та майнових відносин, що складаються між фактичним подружжям, зокрема формулюванням на 

цьому підґрунті низки теоретичних висновків. 

Дослідження питання фактичного шлюбу показали, що у статті 74 Сімейного кодексу України (далі — СК України) 

вперше за багато років надається правова оболонка відносинам, які зазвичай характеризуються як «фактичні шлюбні 

відносини» або «фактичний шлюб». При цьому закон уникає вказаних словосполучень і застосовує таке визначення як «жінка 

та чоловік, які проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі». Логіка 

такого підходу зрозуміла лише після ознайомлення з позицією авторки коментарю до нового Сімейного кодексу України 

Ромовської З. В., яка, зокрема, пояснила, що зареєстрований шлюб та відносини чоловіка та жінки, які проживають однією 

сім’єю без реєстрації шлюбу, — це дві форми організації сімейного життя. Особи, які проживають однією сім’єю без 

реєстрації шлюбу, набувають права не як подружжя, а як члени сім’ї . Очевидно, для того щоб навіть термінологічно 

розмежувати два види відносин, у СК України і не було закладено поняття «фактичний шлюб»[ 2]. 

Проаналізувавши фактичні шлюбні відносини, варто відзначити, що аналіз як законодавства в цілому, так і судової 

практики підштовхує науковців, юристів–практиків і законодавця до надання цим відносинам значення юридичного факту, 

який би був підставою для поширення на фактичні шлюбні відносини сімейно-правових засобів регулювання. 

Погоджуючись на фактичний шлюб, громадяни тим самим допускають певну невизначеність подальших відносин у 

юридичному розумінні, оскільки їх зміст становлять взаємні права та обов'язки. Останні ж перебувають під захистом закону 

лише в зареєстрованому шлюбі (п. 2 ст. 21 СКУ), причому такого захисту вони не позбавляються навіть тоді, коли дружина й 

чоловік з поважних причин (навчання, робота, лікування, необхідність догляду за батьками, дітьми тощо) не проживають 

спільно[1]. 

Як правило, відносини в незареєстрованому шлюбі будуються виключно на почуттях та усному договорі. Фактичне 

спільне проживання не вважається шлюбом, а тривалість фактичних шлюбних відносин і характер подружніх зв'язків між їх 

учасниками (були вони серйозними чи випадковими) не мають правового значення. Крім того, в разі потреби особи не 

зможуть підтвердити фактичний шлюб показаннями свідків або навіть спільною заявою з так званим "чоловіком" чи 

"дружиною". В суді зазначені докази не мають доказової сили, а заяви про встановлення факту перебування у фактичних 

шлюбних відносинах судовому розгляду не підлягають. Якщо навіть і трапляються випадки визнання судом фактичних 

шлюбних відносин, що виникли після зазначеної дати, то, як правило, через недосконалість судової практики. До того ж цей 

недолік досить легко усунути, звернувшись до суду вищої інстанції. 

Деякі труднощі з'являються при визначенні походження дитини, батьки якої не перебувають між собою в зареєстрованому 

шлюбі. Йдеться про ситуацію, за якої батько дитини не бажає визнати своє батьківство. У зареєстрованому шлюбі це питання 

вирішується набагато простіше, оскільки тут панує таке правило: якщо дитина народилася у подружжя, то дружина 

записується матір'ю, а чоловік - батьком дитини (хоч він може й не бути біологічним батьком). У випадку фактичного шлюбу 

жінка за відсутності бажання батька дитини визнати батьківство зобов'язана доводити її походження через суд. Якщо ж 

батьківство визнане, то оспорити його може лише жінка, яка народила дитину у шлюбі. 

Відсутність зареєстрованого шлюбу стає на заваді спільному усиновленню фактичним подружжям однієї і тієї ж дитини 

(ч. 4 ст. 211 СКУ). Так, усиновити одну і ту ж дитину можуть тільки особи, які проживають однією сім'єю. Тут ідеться про 

неможливість встановлення правовідносин усиновлення, яке було б аналогічне батьківському. Цілком зрозуміло, що повною 

мірою досягти цілей належного виховання можна лише в сім'ї, яка ґрунтується на шлюбі, де інтереси сторін забезпечуються 

за допомогою встановлених у законі правових гарантій. Що ж до батьківських правовідносин між особами, які не перебувають 

у шлюбі між собою, та їхньою спільною дитиною, то законодавство прямо не пов'язує виникнення таких правовідносин з 

фактом фактичного проживання. 

Що стосується майнових відносин фактичного шлюбу, то дослідження показали, що слід ще раз згадати ст. 74 СКУ, яка 

встановлює, що якщо жінка й чоловік проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою, майно, набуте ними 

за час спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим 

договором між ними. Зазначену позицію законодавця важко зрозуміти, оскільки механічне застосування цього підходу для 

будь-яких фактичних шлюбних відносини може призвести до не передбачуваних правових наслідків. Зокрема, труднощі 

можуть виникнути у випадку швидкого розпаду тимчасового й недовготривалого фактичного шлюбу. До того ж, через 

відсутність можливостей визначення моменту, з якого, власне, виникає фактичний шлюб, при використанні згаданого 

положення можуть постати проблемні питання. Також видається недостатньо обґрунтованим зміст ст. 74 СКУ щодо ситуації, 

коли, як уже зазначалося, одночасно існують обидва шлюби - і законний, і фактичний [3].Так, у судовій практиці досить часто 

трапляються сімейні спори та спори, що випливають із спадкування, коли один з учасників фактичних шлюбних відносин 

(без юридичного припинення зареєстрованого шлюбу або не перебуваючи в зареєстрованому шлюбі взагалі) протягом 

тривалого часу проживає з другою особою або з іншими особами послідовно чи навіть одночасно. 

Для того щоб уникнути такого становища,потрібно все майно, що набувається фактичним подружжям на спільні кошти, 

оформлювати "на двох" у спільну часткову власність. Таким чином, право кожної сторони на частку спільно нажитого майна 

закріплюватиметься в документах (договорах, свідоцтвах про право власності тощо). У випадку спору додаткові докази навіть 

не вимагатимуться. 

Аналізуючи проведені дослідження, можна зробити висновок, що існує перевага законного, зареєстрованого шлюбу. І 

можна стверджувати, що фактичні шлюбні відносини є за своєю сутністю більш конфліктним явищем, адже повно і точно не 

врегульовано чинним законодавством, і на вирішення суперечок, які виникають піде набагато більше часу та сил. 
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ACTUAL MARRIAGE PROBLEMS 

There are the basic problems of actual marriage in the article. There are also view of the basic theory and practical approaches for 

solving problems of actual marriage in Ukraine. Author proposes the best solutions of problems of actual marriage based on Ukrainian 

legislation. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРВИННИХ ФОРМ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У БЮДЖЕТНИХ 

УСТАНОВАХ 
На сучасному етапі розвитку продуктивних сил основні засоби, як і раніше, залишаються чи не найголовнішим фактором 

виробництва. Від рівня технічної озброєності залежать і якість продукції, і продуктивність праці, і показники рентабельності. 

Основні засоби відіграють важливу роль для високоякісного та своєчасного надання послуг, здійснення виробничої діяльності 

бюджетних установ. 

Про актуальність цієї теми дослідження свідчить також частота звернення до неї в наукових колах. Зокрема, питаннями 

обліку та аналізу основних засобів у бюджетній сфері присвячені дослідження таких науковців як: В. Батіщев, М. Дікань,   Р. 

Джога, С. Свірко, Б. Усач та інших. Подальшого удосконалення в сучасних умовах потребують організаційні проблеми, що 

викликані новими умовами, в яких діють бюджетні установи України. 

На даний час в обліку бюджетних установ відбувається проведення реформ. Загальнодержавна програма пристосування 

нормативних актів та документів України до вимог Європейського Союзу включає адаптацію діючого законодавства в 

сигменті бухгалтерського обліку, в тому числі і для бюджетних установ. 

На заміну Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом 

Державного комітету статистики України від 17.07.2000 р. № 64, було введено Положення з бухгалтерського обліку 

необоротних активів бюджетних установ № 611, яке з 1 січня 2015 р. замінено на Національне положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку в державному секторі 121 “Основні засоби”[1]. 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 “Основні засоби” визначає 

методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні 

активи, нематеріальні активи та незавершене капітальне будівництво. Проте, у Національному положенні (стандарті) 

бухгалтерського обліку в державному секторі 121 “Основні засоби” немає навіть згадки про документальне оформлення 

прийняття, переміщення та вибуття основних засобів. Тому нині залишаються чинними типові форми, затверджені наказом 

Державного комітету статистики України, Головного управління Державної казначейської служби України від 02.12.1997 р. 

№ 125/70, і їх можна використовувати на законних підставах[2]. 

Оскільки типові форми первинного обліку операцій з основними засобами були затверджені ще у 1998 році, і з того часу 

методологія обліку в бюджетних установах зазнала змін, а типові форми з обліку основних засобів залишились незмінними 

тому, метою подальшого вдосконалення обліку в бюджетних установах повинні стати зміни у чинних типових формах 

документів з обліку основних засобів. 

На сьогоднішній день існують певні проблеми з нормативним забезпеченням порядку оформлення первинних документів. 

Наприклад, існують розбіжності між вимогами Національного положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному 

секторі 121 “Основні засоби” та окремими графами типових первинних документів: деякі графи типових первинних 

документів втратили свій зміст і не використовуються (наприклад код норми амортизаційних відрахувань, норми 

амортизаційних відрахувань, дата початку сплати за основні засоби). У той же час, такі основні показники як строк корисного 

використання основних засобів, справедлива вартість, дата та сума дооцінки або уцінки об’єктів не знайшли відображення у 

типових формах. 

Розглянемо деякі форми первинного обліку основних засобів, які на нашу думку в першу чергу потребують зміни. Одним 

із документів обліку основних засобів, який потребує удосконалення, є Акт приймання-передачі основних засобів для 

бюджетних установ (ОЗ-1 бюджет). Автори Легкошкур О.С. та Рассулова Н.В. для забезпечення більшої інформативності 

первинних документів з обліку основних засобів в бюджетних установах, пропонують форму Акту приймання-передачі (ОЗ-

1 бюджет) умовно поділити на чотири частини: 

1. Інформація про учасників операцій з основними засобами; 

2. Дані про об’єкт основних засобів на дату передачі; 

3. Дані про об’єкт основних засобів на дату прийняття до обліку; 

4. Індивідуальна характеристика об’єкту. 

Крім того, при безоплатній передачі основних засобів, згідно Національним положенням (стандарт) бухгалтерського 

обліку в державному секторі 121 “Основні засоби”, необхідно вказати суму залишкової вартості та суму нарахованого зносу 

таких об’єктів. Існуюча форма Акту приймання-передачі (ОЗ-1 бюджет) не дає можливості відображення цих показників. Для 

усунення даного недоліку, пропонується, дані відомості заносити до другого розділу “Дані про об’єкт основних засобів на 

дату передачі” форми. 

Слід відмітити, що ліву частину даного документу повинна заповнювати організація, яка здійснює безоплатну передачу 

основних засобів. У разі придбання основних засобів вищезазначена частина форми не заповнюється. 

Відомості про первісну оцінку основних засобів, які придбані установою пропонуємо здійснювати у третьому розділі Акту 

приймання-передачі (ОЗ-1 бюджет) “Дані про оцінку основних засобів на дату придбання” [3]. 

Вище вказані автори зазначають, що об’єкти основних засобів можуть надходити до установи різними шляхами. Залежно 

від цього дещо різним буде склад витрат, за якими формується в обліку початкова вартість об’єкта основних засобів. Усі 

витрати, пов’язані з надходженням об’єкта, підтверджуються відповідними первинними документами, які свідчать про їх 

здійснення. Проте остаточна сума первісної вартості об’єкта, яка відображається в акті приймання-передачі й інвентарній 

картці і складається з цих витрат, фактично не підтверджена документом з її розрахунком, що призводить до помилок у 

бухгалтерському обліку. 

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/2032
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Для усунення вказаного недоліку Легкошкур О.С. та Рассулова Н.В. пропонують ввести форму “Розрахунок первісної 

вартості основних засобів бюджетної установи”, як додаток до акта приймання-передачі основних засобів. Введення такого 

документа дасть змогу поліпшити інформативність первинного обліку необоротних активів, проводити докладний аналіз 

складових первинної вартості і контролювати правильність її визначення [3]. 

Також в окремі діючі типові форми первинних документів й реєстри аналітичного обліку основних засобів доцільно було 

б ввести додаткові показники, заповнення яких забезпечувало б зростання рівня інформативності цієї документації, посилення 

контролю за ефективністю виконаних операцій та деяке зниження трудомісткості облікових робіт. 

А саме, в типовій формі Акт про списання основних засобів ОЗ-3 (бюджет) раціонально було б забрати такі рядки як: код 

норми амортизаційних відрахувань та норми амортизаційних відрахувань на повне відновлення, на капітальниї ремонт, а 

також рядок дати оплати за основні засоби, в свою чергу доцільно ввести рядки: група основних засобів, строки корисного 

використання, метод нарахування амортизації та ліквідаційна вартість. 

Також удосконалення потребує і Інвентарна картка обліку основних засобів ОЗ-6 (бюджет). В існуючій формі даного 

первинного документа містяться графи для відображення збільшення первісної вартості даних активів у результаті 

модернізації, реконструкції та дообладнання. Однак, в Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 121 “Основні засоби” передбачено, що переоцінка даних активів може відбуватися шляхом індексації або 

приведення залишкової вартості до справедливої. Тому аналогічно до Акту приймання-передачі основних засобів ОЗ-1 

(бюджет) пропонується структурувати Інвентарну картку обліку основних засобів в бюджетних установах ОЗ-6 (бюджет) і 

результати переоцінки основних засобів заносити у розділ 3 “Переоцінка” [3]. 

На нашу думку реалізація вище вказаних пропозицій дасть змогу спростити процедуру проведення розрахунку первісної 

вартості, а також значно підвищити інформативність типових первинних бухгалтерських документів, посилити контрольно-

економічну та аналітичну функцію обліку у бюджетних установах. 

Порівняння Інвентарної картки обліку основних засобів в бюджетних установах ОЗ-6 (бюджет) з формою ОЗ-1 (бюджет) 

Акт приймання-передачі основних засобів засвідчує, що в ній відсутня інформація про висновок приймальної комісії й 

підписи її членів. Проте, сам факт складання акта і відкриття інвентарних карток свідчить про позитивний висновок комісії, 

адже при невідповідності технічним умовам об’єкт прийманню не підлягає й інвентарна картка не виписується. Таким чином, 

доповнивши інвентарну картку підписами членів комісії, можна скоротити форму Акту прийняття-передачі основних засобів 

ОЗ-1 (бюджет). Доповнення інвентарної картки підписами комісії з упровадження основних засобів після ремонту, 

реконструкції, модернізації, а також графою для відображення змін після таких операцій дає змогу скоротити форму Акту 

прийняття-здання відремонтованих,  реконструйованих та модернізованих об'єктів ОЗ-2 (бюджет) [3].  

Первинні документи є першоджерелом для ведення бухгалтерського обліку бюджетних установ і відіграють важливу роль 

для подальшої обробки інформації про стан та рух об'єктів у облікових регістрах, а потім і у звітності. Підсумувавши все 

вище вказане можна зробити висновок, що питанню удосконалення первинних форм обліку основних засобів приділяється 

недостатньо уваги. На нашу думку рекомендації авторів щодо покращення первинного обліку основних засобів та 

вдосконалення типових форм є змістовними та доцільними Також варто приділити увагу і іншим типовим форма первинного 

обліку, які потребують ще детального дослідження. 
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IMPROVEMENT PRIMARY FORMS OF ACCOUNTING OF FIXED ASSETS IN BUDGETARY INSTITUTIONS 

В статті розглянуто останні зміни нормативної бази з питань обліку необоротних активів та врахування цих змін при 

відображенні облікових процедур у первинних документах бюджетних установ. Висвітлюються проблеми застосування 

первинних документів з обліку основних засобів, які затверджені на законодавчому рівні, та пропонується їх оптимізація. 

In this article the last updates of normative base are considered on questions the account of inconvertible assets and taking into 

account of these changes at the reflection of registration procedures in budgetary establishments. Showing the problems with the use 

of primary documents of fixed assets, approved the legislation, and puts their optimization. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ 
В процесі фінансової діяльності суб’єкти господарювання та фінансово-кредитні установи стикаються з багатьма 

ризиками, які мають значний вплив на результати їхньої фінансової діяльності. Цей вплив постійно збільшується, що, в 

основному, пов’язано з мінливістю економічної ситуації в країні і кон’юнктури фінансового ринку, розширенням сфери 

фінансово-кредитних відносин, а також появою нових фінансових технологій та інструментів. Такі ризики виокремлюють в 

окрему групу – фінансові ризики. З метою обслуговування різноманітних ризиків фінансового характеру сформувалась сфера 

фінансового страхування.  

Вагомий внесок у дослідження особливостей фінансових ризиків, а також теоретичних і практичних аспектів страхування 

фінансово-кредитних ризиків зробили вітчизняні та зарубіжні науковці, зокрема: І.А. Бланк, В.В Вітлінський, Н.М. Внукова, 

А.А. Гвозденко, П.А. Золін, М.С. Клапків, Ж. Перар, В.Й. Плиса, Д. Фарні, Л. Хорін та інші. 
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Метою дослідження є визначення поняття фінансового ризику і його видів, розгляд теоретичних засад і практичних 

аспектів страхування фінансових ризиків в Україні. 

Страхування фінансових ризиків є одним із найбільш складних та проблемних видів страхування; воно є підгалуззю 

майнового страхування. Фінансовий ризик виникає під час фінансової діяльності чи виконання фінансових угод [1]. 

У світовій практиці виділяють такі види фінансових ризиків: ризик зниження фінансової стійкості, ризик 

неплатоспроможності, інвестиційний ризик,  інфляційний ризик,  процентний ризик,  валютний ризик,  депозитний ризик,  

кредитний ризик,  податковий ризик,  структурний ризик, криміногенний ризик [1]. 

Найпоширенішим є поділ фінансових ризиків на валютні, кредитні та інвестиційні. В багатьох розвинутих країнах світу 

практикується страхування біржових та валютних ризиків, що є необхідним для відшкодування можливих втрат, пов'язаних 

із виробництвом експортної продукції в разі відмови від її оплати зарубіжним імпортером; збитків від неплатежів за 

поставлені товари, виконані роботи й надані послуги в разі загострення фінансового положення або навіть банкрутства 

іноземного партнера; збитки від коливань валютних курсів за період від укладання контракту до сплати за ним. 

Проте цей вид страхування не набув значного поширення в Україні, що, в основному, зумовлено низьким розвитком 

ринкових відносин, нестабільністю курсу національної валюти.  

Кредитні ризики виникають у комерційних банків при здійсненні ними активних операцій. В Україні страхування кредитів 

здійснюється шляхом страхування ризику непогашення кредиту, страхування позичальником відповідальності за 

неповернення кредиту, страхування позичальником предмета застави. Інвестиційний ризик пов'язаний із специфікою 

вкладення підприємцем грошових коштів у різноманітні проекти [1]. 

Місце страхування фінансових ризиків у системі страхування України можна проаналізувати шляхом дослідження 

динаміки загального обсягу зібраних страхових премій за певний період та частки премій, що припадають на даний вид 

страхування. За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг у 2010 

році із загального обсягу зібраних страхових премій у сумі 23,08 млрд грн., 756 млн грн. припадало на страхування фінансових 

ризиків, у 2011 році на загальний обсяг у 22,69 млрд грн. припадало 2,01 млрд грн. на страхування даного виду ризику,  у 

2012 році на 21,52 млрд грн. – 2,10 млрд грн., у 2013 році на 28,66 млрд грн. – 2,40 млрд грн. і у 2014 році на 19,6 млрд грн. – 

900 млн грн [2]. 

Загалом, страхування фінансових ризиків займає значну частку сегмента майнового страхування, зростання його значення 

в Україні відображається у стабільному зростанні страхових премій, що припадають на даний вид страхування протягом 

чотирьох років поспіль (з 2010 року). В 2014 році цей показник набув значно меншого значення, що зумовлено зниженням 

рівня кредитування, надмірним ризиком для самих страхових компаній здійснювати страхування цього виду ризику через 

високу нестабільність курсу національної валюти тощо. 

Збитковість страхування фінансових ризиків  становить приблизно 4-5%, тому страхові компанії здійснюють жорсткий 

відбір страхувальників. Важливо зазначити, що недоліком цього виду страхування є використання деякими підприємствами 

фінансових ризиків як додаткового засобу фінансування. Страхові компанії, в свою чергу, встановлюють високий рівень 

франшизи (від 8 до 15% страхової суми) і страхових тарифів, специфічні умови страхування [1]. 

Проаналізувавши особливості страхування фінансових ризиків в Україні можна зробити висновок про зростання його 

ролі, що зумовлює розширення  ринку страхування фінансових ризиків. Особливого розвитку набула така галузь як споживче 

кредитування. На неї припадає близько половини договорів зі страхування фінансових ризиків. Також великим попитом 

користується страхування товарного кредитування та страхування інвестиційних ризиків. Основна увага в напрямку 

вдосконалення цього виду страхування повинна приділятись удосконаленню нормативно-правової бази страхування, а також 

формуванню належного рівня методичного забезпечення. 
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FEATURES OF INSURANCE OF FINANCIAL RISKS IN UKRAINE 

Concepts and types of financial risks are defined in the theses. Risk of reducing financial stability, risk of insolvensy, investment 

risk, inflation risk, interest rate risk etc. are highlighted among them. Insurance of financial risks is one of the most difficult and 

problematic types of insurance. The place of insurance of financial risks in the insurance system of Ukraine also are defined. The 

conclusion is connected with the current state of this type of insurance and areas of  improvement.  
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ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ 
У сучасних умовах перебудови економіки України, становлення та розвитку ринкових відносин у державі важливе місце 

займає державне регулювання фінансово-господарської діяльності фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності та 

пересічних громадян. 

Одним із вагомих важелів регулювання розподілу між державою та населенням фінансових ресурсів є податок з доходів 

фізичних осіб (далі – ПДФО) та інші податки, які входять до складу податкової системи України. Оподаткування доходів 

фізичних осіб є складовою частиною фінансового механізму держави. 

У бюджетах місцевих рад питома вага ПДФО складає значну частку і коливається в межах від 25 до 60%. Тобто даний 

податок істотно впливає на утримання бюджетної сфери багатьох міст і районів України. 

ПДФО – загальнодержавний податок, а порядок його сплати, пільги, розміри ставок тощо встановлюються розділом IV 

Податкового кодексу України (далі – ПКУ)[1]. Він є прямим податком, тобто самостійно сплачується платником 

безпосередньо, виходячи із суми отриманого доходу.  

http://forinsurer.com/news/14/12/23/31964
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На сьогодні ПДФО використовується в податкових системах майже у всіх країнах світу, оскільки є дієвою формою 

взаємовідносин між державою та її громадянами, яка здійснюється на основі примусового обов’язкового вилучення частини 

їх доходу для створення централізованого грошового фонду держави з метою виконання її функцій. 

 Рівень оподаткування фізичних осіб безпосередньо впливає на реальні особисті доходи значної частини населення, 

особливо тих, хто отримує основні доходи у вигляді заробітної плати. 

Важливим є призначення оподаткування доходів різних груп населення з метою досягнення економічного зростання й 

соціальної справедливості в суспільстві. Досягнення поставленої мети потребує досконалого податкового законодавства, яке 

повинно опиратися на науково обґрунтоване визначення бази оподаткування, ставок податку, податкових пільг, а також 

урахування специфічних умов економіки, трудових і соціальних традицій населення. 

Аналіз розвитку податкових систем європейських країн свідчить про дедалі більшу роль прямого оподаткування, 

насамперед, оподаткування доходів громадян. Зростаюча податкова культура і свідомість платників прямих податків дає 

змогу забезпечувати сталі надходження до бюджету і використовувати податки як інструменти, що стимулюють прискорення 

науково-технічного прогресу, збільшення зайнятості, рівномірний розвиток територій [2]. 

Порівняння чинних систем оподаткування ЄС та України виявляє багато суперечностей, які необхідно вирішити 

найближчим часом. Оскільки податкові системи країн ЄС зорієнтовані на оподаткування доходів громадян, і ця тенденція має 

незворотний характер, очевидним для України є посилення уваги до такого виду оподаткування і головним моментом, про 

що свідчить європейський досвід. Має бути стягнення податків із тієї частки доходів платника, які залишаються після 

забезпечення його основних життєвих потреб та членів його сім’ї. Доцільно переглянути неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян, який сьогодні не відповідає дійсності та потребам платників. 

Досвід країн-учасниць ЄС засвідчив, що зниження верхньої межі оподаткування, по-перше, сприяло зростанню особистих 

заощаджень населення, що дало змогу використовувати вільні від оподаткування кошти на інвестиційні цілі, по-друге, 

сприяло збільшенню самого споживання, що, звичайно, дало імпульс для розвитку цілих галузей економіки, вплинуло на 

зниження рівня цін, знизило запаси товарної маси. Завдяки цьому зменшився рівень інфляції, зміцніла національна валюта. 

Загалом у багатьох країнах збільшився неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що сприяло економічному зростанню 

[3, с. 272]. 

Упровадження податків чи змін у податкових системах багатьох європейських країн супроводжується широкою 

агітаційною кампанією щодо переваг і важливості тих чи інших кроків у сфері оподаткування. До такої роботи поряд із 

державними податковими органами залучаються і приватні кампанії. У нас цього немає, тому більшість населення сприймає 

запровадження податків негативно. А в деяких країнах ЄС запровадження тих чи інших законів можливе лише після 

отримання згоди населення шляхом референдуму. 

Можливості збільшення доходів бюджету за рахунок виведення значної частини економіки з тіні важко переоцінити. Для 

досягнення цієї мети потрібні заходи, з одного боку, контрольно-карального характеру, з другого -у напрямку раціоналізації 

податкового законодавства [2].  

Треба створити у платників бажання добровільно сплачувати податки, тобто одержувати легальні високі доходи. В цілому 

в ході податкової реформи необхідний перехід від виконання податками переважно фіскальних функцій до переважно 

стимулювальних та регулювальних. Під час реформування податкової системи важливо дотримуватися послідовної політики 

щодо вдосконалення податкового законодавства та забезпечити стабільність правового поля, яка дозволить суб’єктам 

господарювання планувати свою діяльність на перспективу. 

Тому, на сьогодні, актуальним є затвердження стратегії реформування податкової системи України, яка обов’язково має 

ґрунтуватися на оцінці проблем та недоліків існуючої системи та визначати шляхи їх розв’язання.  

Раніше доходи громадян оподатковувалися за прогресивною шкалою (від 10% до 40%), при чому податок за найвищою 

ставкою 40% стягувався з доходу від 1 700 грн., що не завжди було справедливим по відношенню до платників, які офіційно 

отримують заробітну плату, і не можуть приховати свої доходи. 

До 2011 року в Україні діяло прогресивне оподаткування фізичних осіб, а, із впровадженням Податкового кодексу України 

(далі – ПКУ) введено фіксовані ставки податку. Так, згідно ст. 167 ПКУ, основна ставка податку становить 15% бази 

оподаткування щодо доходів, одержаних у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та 

компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв'язку з трудовими 

відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу в державну і недержавну грошову лотерею, виграшу гравця 

(учасника), отриманого від організатора «азартної гри». У разі, якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному 

податковому місяці доходів перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

поточного року, то ставка податку становить 17% суми перевищення [4, с. 114].  

У зв’язку із проведенням податкової реформи урядом змінено умови справляння ПДФО у 2015 році. До основних змін 

можна віднести наступні: 

- замість ставки ПДФО 17% – з 2015 року застосовують ставку 20%; 

- пільгову ставку ПДФО в розмірі 10% для зарплати шахтарів скасували; 

- пасивні доходи, у тому числі проценти, роялті та дивіденди (окрім тих дивідендів, що виплачують підприємства – 

платники податку на прибуток) оподатковуються за ставкою 20%; 

- пенсії, які у 2015 році перевищують 3 654 грн. обкладають ПДФО за ставкою 15% (20%); 

- виграші від азартної гри з нового року також обкладаються ПДФО за спеціальною ставкою – 30%. 

Крім того, не відбулося і обіцяного підвищення розміру податкової соціальної пільги до 100% розміру прожиткового 

мінімуму. Упродовж 2015 року розмір пільги, як і минулого року, залишиться на рівні 609 грн. [5]. 

Вищевказані нововведення свідчать про підвищення рівня податкового тиску на громадян України, а збільшення ставок 

оподаткування щодо пасивних доходів (процентів) може призвести до відтоку вкладів фізичних осіб із банків, що ще більше 

поглибить кризу в банківській системі та в економіці України в цілому. 

 Враховуючи вищевказане, структурні зміни у порядку справляння ПДФО спрямовані на збільшення дохідної 

частини бюджету, при цьому не враховують інтересів громадян України. Збільшені ставки оподаткування не сприятимуть 

виведенню економіки країни з тіні, оподаткування пенсій поглиблюватиме сумніви у соціальній справедливості податкової 

системи. Загалом вказана система оподаткування податком на доходи фізичних осіб, з врахуванням існуючих соціальних 

стандартів у країні,  не спрямована на формування у платників бажання добровільно сплачувати податки та одержувати 

легальні високі доходи. 



22nd International Scientific Conference of Students, Postgraduates and Young Researchers 15-16 MAY, 2015  

ACTUAL PROBLEMS OF UKRAINE’S ECONOMIC SYSTEM FUNCTIONING  L’VIV 

130 

Список використаних джерел 

1. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010р. № 2755-VI[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

2. Стужук Т.М. Податок з доходів фізичних осіб / Т.М. Стужук, З.В. Бойко, М.О.Тіху [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://intkonf.org/boyko-zv-tihu-mo-stuzhuk-tm-podatok-z-dohodiv-fizichnih-osib/ 

3. Демченко Т.М. Податок з доходів фізичних осіб у системі державних доходів // Регіональна економіка . – 2013. – № 2. – 

С.270-276. 

4. Гордієнко Є.С. Аналіз змін Податкового кодексу України: проблеми і недоліки функціонування ПДФО / Є.С.Гордієнко, 

А.С. Чужикова // Теоретические и практические научные инновации: подсекция «Финансы, денежный оборот и кредит». 

– 2013. – №2. – С. 113-116.  

5. Справляння ПДФО з 2015 року: ставки підвищуються [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/onenews/55189  

Lilia Maksimtsiv 

Ivan Franko National University of L`viv  

INCOME TAX OF PHYSICAL PERSONS : PROBLEMS OF BECOMING AND PROSPECT OF DEVELOPMENT 

Income tax of physical persons - tax levies from the income of physical persons residents and not residents who receive income in 

Ukraine. 
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Львівський національний університет імені Івана Франка 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЇ ВИТРАТ ЯК ЕЛЕМЕНТУ ПРОГНОЗУВАННЯ    
Прогнозування витрат є важливим елементом сучасної діяльності суб’єктів господарювання. Його здійснюють з метою 

економічного обґрунтування запропонованих господарських рішень. Виокремлюють перспективне (довгострокове) та 

поточне (короткострокове) прогнозування. Точність перспективного прогнозування витрат невелика, оскільки на неї 

впливають інвестиційні процеси, поведінка конкурентів, політика держави, форс-мажорні обставини тощо. Короткострокове 

прогнозування  витрат є більш точним, оскільки відображає потреби найближчого майбутнього і визначається річними, 

квартальними, а в разі потреби – і щомісячними розрахунками. Прогнозування витрат підприємства здійснюються за 

допомогою функції витрат. 

Під функцією витрат розуміють математичний опис взаємозв’язку між витратами та їх факторами [8, с.62]. Сучасними 

науковцями детально описуються методики побудови функції витрат за методами технологічного аналізу, аналізу рахунків, 

вищої-нижчої точки, візуального пристосування, регресійного аналізу, спрощеного статистичного аналізу. 

На думку Лень В.С. [5]  всі методи визначення постійних та змінних витрат можна поділити на 3 групи: аналітичні, 

економіко-статистичні та графічні методи (рис. 1). 

Рис. 1 Класифікація методів визначення функції витрат 

Джерело: [5, с. 257]. 

 

Технологічний аналіз – системний, функціонально-вартісний аналіз функції діяльності з метою визначення 

технологічного взаємозв'язку між витратами ресурсів і результатом діяльності [3, c. 77].  

Такий аналіз потребує детального вивчення всіх операцій, їх доцільності, визначення найнеобхідніших операцій, потреби 

ресурсів та оцінки адекватності їх використання. Його перевага в тому, що він зорієнтований на майбутні операції, а не на 

вивчення минулої діяльності, але потребує значних витрат часу і коштів.  

Метод аналізу розрахунків – метод визначення функції витрат шляхом розподілу їх на змінні й постійні щодо відповідного 

чинника на підставі вивчення даних рахунків бухгалтерського обліку. Перевагою даного методу є можливість розрахунку 

функцій всіх витрат підприємства [3, c. 77]. 

Метод вищої-нижчої точки – базується на підставі припущення, що змінні витрати є різницею між загальними витратами 

за найвищого й найнижчого рівнів діяльності. Суть цього методу полягає в тому, що ми проводимо лінію функції витрат через 

вищу і нижчу точку графіка, ігноруючи всі інші точки. Але якщо інші точки не мають тісного взаємозв’язку з вищою та 

нижчою точками, то функція витрат не відображатиме реальної залежності між витратами та їхнім фактором [7, c. 453]. 

 Графічне відображення функції витрат дає змогу уникнути ризику помилки, пов'язаного із застосуванням методу вищої-

нижчої точки.  

Метод візуального пристосування – це графічний підхід до визначення функції витрат, за якого аналітик візуально 

проводить пряму лінію, беручи до уваги всі точки витрат. Перевагою даного методу є наочність характеру поведінки витрат. 
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Недоліком – суб’єктивізм, оскільки результати розрахунків суттєво залежать від точності ока та несхибності руки аналітика 

[7, c. 454]. 

Регресійний аналіз – статистична модель, яку використовують для визначення зміни середнього значення залежної змінної 

величини під впливом зміни значення однієї або кількох незалежних змінних величин. Тут загальну суму витрат розглядаємо 

як змінну величину, залежну від певного чинника (обсягу виробництва, кількості замовлень тощо), що виступає як незалежна 

величина [7, c. 454].  

Лінійний взаємозв'язок між залежною і незалежною змінними величинами можна описати графічно як лінію регресії, або 

за допомогою формули (рівняння регресії). Модель, яка використовує тільки одну незалежну змінну величину для визначення 

зміни незалежної змінної величини, називають простим регресійним аналізом. Вона має вигляд [5, c. 260]: 

 

Y = а + bх                                                                                                           (1) 

 

Модель, що використовує кілька незалежних змінних величин для визначення зміни залежної змінної величини, має назву 

множинний регресійний аналіз і може бути описана так [5, c. 260]: 

 

Y = а +b1х1+ b2х2+.....+ bіхі                                                                               (2) 

 

Метод найменших квадратів – це статистичний метод, який дає змогу розрахувати елементи функції витрат а і Ь так, що 

сума квадратів відстані від усіх точок сукупності, що вивчається, до лінії регресії є найменшою [5, c. 260].  

Для визначення функції витрат методом найменших квадратів необхідно розв’язати систему рівнянь: 

 

                  Σ у = na + b Σ x                                                                                                  (3)  

                                                                               Σ xy = a Σ x + b Σ , 

 

де х – незалежна змінна величина (рівень спостережуваної діяльності); 

y – залежна змінна величина (загальні або змішані витрати); 

а – загальні постійні витрати; 

b – ставка змінних витрат на одиницю діяльності; 

п – кількість спостережень [5, c. 260]. 

 

Спрощений статистичний аналіз – це метод визначення функції витрат, що передбачає розподіл показників на дві групи, 

виходячи із зростання значення х, та розрахунок постійних витрат на основі середніх значень х і у. За цим методом функція 

витрат має вигляд [5, c. 262]: 

 

y = a + b · x                                                                                                (4)  

 

Для прийняття управлінських рішень слід обрати найрелевантнішу функцію витрат. Для правильного вибору серед 

функцій витрат доцільно застосовувати такі критерії: 

– економічна правдоподібність; 

– добра пристосованість; 

– значимість незалежних змінних величин [5, c. 263]. 

Отже, встановлення залежності між обсягами виробництва і мінімально можливими витратами дозволяє побудувати 

витратну функцію, а її правильна побудова сприяє якомога точнішому прогнозуванню майбутнього рівня витрат. 
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THEORETICAL FEATURES OF COST FUNCTION AS AN ELEMENT OF FORECASTING  

Theses concerned such concepts as forecasting function. Emphasized that it carry out with the aim of the economic justification of 

proposed economic decisions. Underlined that cost forecasting made with using a cost function. At the same time stated that under the 

cost function understanding the mathematical description of the relationship between costs and their factors. Described several methods 

such as a method of technological analysis, account analysis method, regression method, simplified statistical method, the highest-

lowest point method, visual adaptation method and graphical methods. The choice of method depends on the characteristics of 

dependence of output and cost level. 
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УПРАВЛІННЯ ПЕРЕСТРАХУВАННЯМ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 

СТРАХОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
На сучасному етапі розвитку економіки посилюється роль спроможності страхового ринку забезпечити як стабільність 

операційної, фінансової та інвестиційної діяльності суб’єктів підприємництва, так і гарантувати соціальну захищеність 

громадян. 

З огляду на необхідність інфраструктурного перетворення, розвитку страхового ринку та подолання кризових процесів в 

економіці, особливої актуальності набуває питання формування ефективної системи забезпечення фінансової стійкості всіх 

суб’єктів даного ринку та страхових організацій зокрема. Саме тому, виникає необхідність пошуку заходів впливу на механізм 

забезпечення фінансової стійкості страхової організації. Перестрахування виступає одним з найбільш дієвих інструментів, що 

можуть гарантувати стабільне функціонування страхової організації, оскільки лібералізація світового ринку фінансових 

послуг дає можливість здійснювати розміщення та прийняття ризиків як в межах однієї країни, так і за кордоном. 

Метою дослідження є узагальнення необхідності перестрахування для забезпечення фінансової стійкості страхових 

організацій, аналіз сучасного стану ринку перестрахування та шляхи вдосконалення перестрахування. 

Роль перестрахування важко переоцінити, оскільки воно є необхідною умовою забезпечення фінансової стійкості й 

нормальної діяльності страхової організації незалежно від розміру її капіталу та сформованих страхових резервів. 

Визначальним фактором при передачі ризику в перестрахування є економічно обґрунтований рівень суми, у межах якої 

цедент може залишити ризики на власній відповідальності без збитку для фінансової стійкості. Даний рівень називається 

лімітом власного утримання цедента. Серед факторів, що впливають на встановлення ліміту власного утримання цедента, 

можна вказати такі: 

а) середня збитковість за прийнятими на страхування ризиками; 

б) обсяг отриманих страхових премій за прийнятими ризиками; 

в) рівень витрат на ведення справи за даним видом страхування; 

г) територіальний розподіл застрахованих об'єктів; 

д) підготовленість і досвід андерайтерів [1, с.161]. 

Як повідомлялося, за даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 

українські страховики за підсумками 9 місяців 2014 року сплатили часток страхових премій 4 499,3 млн. грн. (за 9 місяців 

2013 року – 6 490,2 млн. грн.), з них: 

а) перестраховикам-нерезидентам – 1 061,6 млн. грн (за 9 місяців 2013 року – 1 346,2 млн. грн.); 

б) перестраховикам-резидентам – 3 437,7 млн. грн. (за 9 місяців 2013 року – 5 144,0 млн. грн.) [3].  

Загальна сума часток страхових виплат, компенсованих перестраховиками, становила 395,2 млн. грн. (за 9 місяців 2013 

року – 567,0 млн. грн.), у тому числі компенсовано: 

а) перестраховиками-нерезидентами – 318,1 млн. грн. (за 9 місяців 2013 року – 499,9 млн. грн.); 

б) перестраховиками-резидентами – 77,1 млн. грн. (за 9 місяців 2013 року – 67,1 млн. грн.) [3].  

На зменшення операцій вихідного перестрахування за 9 місяців 2014 року вплинуло скорочення перестрахування в 

середині країни (на 33,2%) та зменшення таких операцій із страховиками-нерезидентами (на 21,1%).  

Зменшення обсягу вихідного зовнішнього перестрахування, пов'язане в першу чергу зі зменшенням обсягів операцій 

перестрахування з Російською Федерацією. Структура перестрахування ризиків у нерезидентів станом на 30.09.2014 має 

такий вигляд: 

а) Німеччина, займає 26,7% в загальній сумі перестрахування проти 16,8% станом на 30.09.2013. Обсяг перестрахування 

зріс на 57,2 млн. грн. або на 25,3% (станом на 30.09.2013 – 226,4 млн. грн.., станом на 30.09.2014 – 283,6 млн. грн.); 

б) Російська Федерація, займає 20,7% в загальній сумі перестрахування проти 41,0% станом на 30.09.2013. Обсяг 

перестрахування зменшився на 332,7 млн. грн. або на 60,3 % (станом на 30.09.2013 – 552,1 млн. грн., станом на 30.09.2014 – 

219,4 млн. грн.); 

в) Велика Британія, займає 16,5% в загальній сумі перестрахування проти 10,8% станом на 30.09.2013. Обсяг 

перестрахування зріс на 30,3 млн. грн. або на 20,9 (станом на 30.09.2013 – 145,0 млн. грн., станом на 30.09.2014 – 175,3 млн. 

грн.); 

г) Швейцарія, займає 12,3% в загальній сумі перестрахування проти 10,3% станом на 30.09.2013. Обсяг перестрахування 

зменшився на 7,5 млн. грн. або на 5,4% (станом на 30.09.2013 – 138,0 млн. грн., станом на 30.09.2014 – 130,5 млн. грн.) [3]. 

До характерних особливостей вітчизняного перестрахового ринку можна віднести: 

а) невеликі обсяги власних коштів і, відповідно, незначні перестрахувальні місткості; 

б) універсальний характер вхідного портфеля і слабка спеціалізація за видами страхування; 

в) існування фронтуючих компаній, (по суті, вони виконують функції агентів, передаючи у перестрахування до 90 % і 

більше премії, безумовно, такі операції важко назвати перестрахуванням); 

г) приймання ризиків переважно від страхових компаній із Росії та країн СНД. 

Вітчизняний перестрахувальний ринок має потенціал стати конкурентоспроможним, для цього необхідно вирішити такі 

завдання: 

а) нарощування статутного капіталу й інший власний капітал страхових і перестрахових компаній; 

б) розширення партнерської бази серед страхових і брокерських компаній різної спеціалізації; 

в) розширення географії роботи, проникнення на ринки країн Східної Європи; 

г) інтеграція у світовий перестраховий ринок тощо [4, С.123]. 

Отже, лише за умови стабілізації економічної ситуації та адаптації законодавства до міжнародних норм український ринок 

перестрахових послуг активно розвиватиметься, а страхові компанії забезпечать власну фінансову стійкість. 
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REINSURANCE AS THE MEANS TO ENSURE THE FINANCIAL STABILITY OF THE INSURANCE COMPANY 

In this scientific work are defined key characteristics of reinsurance market in national economy and is illustrated current state of 

domestic reinsurance market with its valuation. There are given objective requirements to the providing of adequacy and efficiency of 

reinsurance. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО 

ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ 
Протягом останнього десятиліття, спостерігається помітна тенденція у всьому світі в результаті чого збільшився тиск на 

податкове адміністрування. Щоб стати більш ефективними і дієвими багато податкових систем зазнали реформування. 

Платники податків більшості країн вимагають високий рівень обслуговування, застосовування податкового законодавства 

чесно і справедливо для всього суспільства. Ще одним фактором до змін в податкових системах є підвищення рівня фінансової 

грамотності населення і відповідно, забезпечення належного рівня надання податкових послуг – співвідношення ціни і якості 

по відношенню до сплати податків. Крім того, спостерігається зростаюча тенденція урядів забезпечувати високий рівень 

податкових доходів з метою забезпечення соціальних послуг. 

Всі податкові адміністрації різні, але для них притаманні характерні проблеми: 

-занадто великий акцент на стягування податків, а не на обслуговуванні клієнтів. 

-відсутність належної кваліфікації і ресурсів. 

-використання застарілих систем і процедур. 

-дублювання функцій 

-низький рівень управління податкової адміністрації.[1] 

Тому існує необхідність у значному удосконаленні адміністрування податків. 

Розробка подальших шляхів вдосконалення адміністрування податків неможлива без звернення до міжнародного 

досвіду,метою вивчення якого є врахування позитивних та негативних тенденцій у функціонуванні певних інститутів. 

Для України, де відбувається докорінне реформування механізму господарювання на всіх рівнях економіки, зокрема й на 

регіональному, зарубіжний досвід може бути корисним, а тому заслуговує на уважне і детальне вивчення і є дуже актуальним 

У документі під назвою «Права та обов’язки платників податків. Практична записка», який розробив Форум з податкового 

адміністрування комітету з фіскальних питань організації економічного співробітництва та розвитку, вказано, що платники 

податків мають право на розумну допомогу з боку податкових органів з тим, щоб мати  можливість використовувати всі 

пільги і відрахування, надані їм законодавством [2]. 

Податкові органи в США застосовують різноманітні форми допомоги платникам податків. Перш за все, їм надсилають 

комплект податкових документів: чисту форму податкової декларації, яку платник податків представляв у минулому році, 

інструкцію щодо її заповнення та зміни в податковому законодавстві, а також інформацію про те, де можна отримати 

додаткову допомогу. Податкові декларації та інші друковані матеріали, що стосуються оподаткування,можна отримати в 

будь-якій податковій інспекції, громадській бібліотеці та замовити поштою.Інтереси платників податків покликана охороняти 

Декларація прав платника податків, затверджена міністерством фінансів США. Основними правами платників податків є, 

насамперед, право на отримання безкоштовної інформації та допомоги під час підготовки податкових документів. 

Орієнтуватися в податковому законодавстві платникам податків допомагає управління консультування та обслуговування, 

яке видає довідкові матеріали, випускає безкоштовні інформаційні видання з фінансової тематики, організовує спеціальні 

освітні програми для фермерів та власників малих підприємств. Службовці цього управління також надають безкоштовну 

допомогу в заповненні податкових декларацій людям з низькими доходами і похилого віку [3]. Корисним для вивчення є 

досвід організації взаємодії податкових органів США федерального та регіонального рівнів, зокрема щодо організації 

податкового консультування платників, а також підготовки спеціалістів для державного і приватного секторів із питань 

оподаткування [4].  

Цікавим є досвід США щодо впровадження нових механізмів звітування платників податків шляхом подання податкової 

звітності засобами електронного зв’язку. 

Нині американці можуть подати звіт по каналах зв’язку декількома способами: 

- підготувати та надіслати через аудиторську фірму-посередника 

- заповнити звіти самостійно за допомогою купленого програмного забезпечення й відправити звіт через оператора 

-заповнити звіт у режимі он-лайн на сайтах спецоператорів, перелік яких можна знайти на порталі Служби національних 

доходів. 

Перевагами використання такого формату подання звітності є можливість уникнення черг, економія часу та грошей, які 

витрачаються на доставку звітності до податкових органів тощо. До того ж програмне забезпечення звітності автоматично 

виконує чимало спеціальних розрахунків та самостійно знаходить помилки, а система електронних ключів робить електронну 

звітність захищеною від стороннього втручання. Позитивним є і те, що сторінки електронної форми звітності повністю 

відповідають звітному документу на паперових носіях, а тому платнику податків, подаючи звітність в електронному вигляді, 

не треба перенавчатись. 

У центрі уваги податкових органів  Великобританії перебуває клієнт-платник податків з його потребами і проблемами, 

що свідчить про соціальну спрямованість роботи цих органів. Позиція платників податків обов’язково враховується під час 

розробки або внесення змін до податкової політики держави, податкових процедур тощо. Вона з’ясовується шляхом 

проведення опитувань, анкетування, а також за допомогою взаємодії з представниками платників податків – 

саморегулюючими професійними об’єднаннями.Отримані результати доводяться до відома керівництва управління 
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департаментом зі зв’язків з громадськістю та маркетингу [5]. Для  виконання  поставлених  перед управлінням державними 

доходами і митницями Великобританії завдань його структурні підрозділи займаються розробкою і впровадженням нових 

технологій і методів роботи з платниками податків. Так, у 2007 р. під час оформлення різних пільг через телефонні мережі 

почав застосовуватися «детектор брехні». Уловлюючи певні коливання і зміни тембру голосу, ця технологія дозволяє виявити 

незаконні заявки на отримання пільг та економити бюджетні кошти [6]. 

Відносини між податковим органом і платником податків у Франції побудовані у формі обміну думками, тобто кожна 

сторона доводить свою правоту, причому податковий орган зобов’язаний надати письмову відповідь на будь-які запити 

платника податків, які він має право використати для свого захисту. Проте в разі регулярного невиконання платником своїх 

обов’язків податки можуть стягуватися з його рахунків у безспірному порядку [7]. 

Реформування роботи податкових органів у Швеції здійснюється під гаслом «єдина декларація – єдиний рахунок – єдиний 

платіж – єдина адреса (платежу)». Кожному громадянину в податковій службі відкривається особовий рахунок. Він ведеться 

як звичайний розрахунковий рахунок. 

Таким чином, можна підсумувати, що в основу реформування податкових служб розвинутих країн світу покладено 

принцип орієнтації на клієнта – платника податків і створення демократизованої державної інституції, що поступово 

переходить від суто фіскальної функції до стимулювання економічного розвитку країни,а висока ефективність податкових 

систем базується на широкому використанні інформаційно-комунікаційних технологій. 

Відтак ретельне вивчення реформаторського досвіду зарубіжних країн та його адаптування до вітчизняних умов сприяє 

підвищенню ефективності та результативності роботи податкових органів України. 
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The article examined the experience of developed countries in the organization of tax administration. The author exposed the 

positive examples of activities of tax authorities that can be adapted and implemented in domestic practice. It is concluded, that the 

basis for reforming the tax authorities of Ukraine should be the principle of customer orientation – the taxpayer. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ 

МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА  В УКРАЇНІ 
За останні роки в Україні на найвищих рівнях влади дійшли розуміння особливої соціально-економічної ролі малого 

бізнесу, який в кризових умовах створює нові робочі місця без будь-якого фінансування з боку держави, розширює 

самозайнятість населення, залучає до легальної економічної сфери ті кошти, що перебувають поза банківською сферою. До 

того ж, малий бізнес має вирішальне значення і для формування конкурентного середовища та створення середнього класу. 

Проблеми побудови ефективної системи оподаткування для суб'єктів малого підприємництва належить до кола наукових 

інтересів таких українських дослідників, як Л. Бабич, А. Базилюк, Ф. Бутинець, О. Василик, В. Вишневський, М. Вдовиченко, 

А. Возняк, А. Гальчинський, В. Геєць, І. Д'яконова, Ю. Ємченко, В. Завгородній, Ю. Іванов, В. Кравченко, А. Крисоватий, М. 

Крупка, М. Кучерявенко, Ю. Лисенков, В. Литвиненко, О. Лобанов, В. Люткевич, І. Лютий, В. Приймак, А. Соколовська, Ф. 

Ярошенка.Однак, попри значну кількість наукових праць в цьому напрямі, малодослідженими залишаються сучасні 

особливості застосування спрощеної системи оподаткування у сфері малого бізнесу в умовах значної мінливості податкового 

законодавства, а також питання щодо наукового обґрунтування економічної та соціальної ефективності створення 

спеціальних режимів оподаткування для малих підприємств в Україні. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що малий бізнес є невід'ємним елементом сучасної ринкової системи 

господарювання, без якого неможливий подальший соціально-економічний розвиток. В сучасних умовах малий бізнес зайняв 

міцні позиції в економіці більшості розвинених країн світу. Разом з тим, зростання національної економіки, створення 

конкурентного середовища та забезпечення ефективної зайнятості населення висувають на передній план проблему створення 

необхідних умов для підвищення підприємницької активності та інноваційного розвитку малого бізнесу. 

Реформування спрощеної системи оподаткування сьогодні є одним із найбільш дискусійних і водночас важливих напрямів 

податкової реформи. За роки свого існування ця система практично не вдосконалювалася, хоча за цей час обросла численними 

проблемами, що знизили її ефективність, деформували цілі та завдання її запровадження. 

Метою даного дослідження є з’ясування особливостей, якими характеризується нинішня спрощена система 

оподаткування діяльності суб’єктів малого бізнесу в Україні. 

Суб'єкти малого підприємництва мають суттєву перевагу над платниками податків у великому бізнесі: вони можуть 

самостійно обрати спосіб оподаткування, обліку та звітності з-поміж кількох варіантів – загальної та спрощеної систем. 

Основними джерелами для дослідження даної категорії податків виступають Податковий кодекс України (далі – ПКУ) [1] та 

http://www.rusnauka.com/17_APSN_2013/Economics/3_140589.doc.htm
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Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо 

спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» [6]. 

Спрощена система оподаткування для суб'єктів малого бізнесу була запроваджена як альтернативна загальній системі в 

1999 р., її основною метою була активізація та легалізація підприємницької діяльності, підвищення рівня зайнятості 

населення. Завдяки своїй простоті та зрозумілості, мінімізації адміністрування, звільнення фонду оплати праці від 

нарахування внесків до фондів соціального страхування, ця система набула популярності серед підприємців і швидко 

поширилась. 

З моменту прийняття 2 грудня 2010 р. Верховною Радою ПКУ [1], він став основним нормативно-правовим актом, що 

регулює сферу оподаткування. Згідно з його положеннями, було внесено зміни до більшості податків. 

Суть нововведень полягає в тому, що суб'єктів спрощеної системи оподаткування розділили на кілька груп.  Фізичних 

осіб-підприємців, залежно від специфіки діяльності, поділили на 3 групи, а для юридичних осіб створили окрему групу [4]: 

- до І та ІІ віднесли власників бізнесу, які надають послуги населенню (наприклад, перукарні, салони краси, майстерні, 

ринкові торговці, власники невеличких крамничок та інші дрібні підприємці), які займають близько 65-70 % від всіх 

підприємців на спрощеній системі оподаткування; 

- до ІІІ групи відокремили підприємців, які працюють з підприємцями та юридичними особами, що оподатковуються на 

загальній системі оподаткування; 

- до ІV групи віднесли юридичних осіб – платників податку на спрощеній системі оподаткування. 

- З прийняттям Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких 

податкових норм" [2], було запроваджено ще дві групи для платників єдиного податку: 

- до V групи віднесено фізичних осіб – підприємців, у яких протягом календарного року чисельність працівників (як і для 

групи ІІІ) одночасно не перевищує 20 осіб, а обсяг доходу не перевищує 20 млн грн; 

- до VІ групи віднесено юридичних осіб – суб'єктів господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких 

протягом календарного року середньооблікова чисельність працівників (як і для групи ІV) не перевищує 50 осіб, а обсяг 

доходу не перевищує 20 млн грн. 

Також зміни до ПКУ [1], які набули чинності з 1 січня 2013 р., справляють значний вплив на роботу підприємців, що 

обрали спрощену систему оподаткування. По-перше, в Україні перестав існувати фіксований податок, єдиного податку. По 

друге, свідоцтво про сплату єдиного податку тепер зробили безтерміновим. При цьому у підприємця залишилося право раз 

на рік міняти систему оподаткування. По-третє, змінилися ставки податків для різних груп, які тепер залежать від річного 

обороту, кількості найманих працівників та сфери діяльності. 

Ще одна зміна – покращено соціальний захист підприємців, яким тепер надали право йти у відпустку або на лікарняний. 

І найголовніша зміна – підприємцям-фізичним особам дозволено працювати з ПДВ, а також скасовано заборону для 

юридичних осіб відносити послуги спрощенців на витрати [4]. 

Оцінюючи недоліки та недосконалість чинної системи оподаткування суб'єктів малого підприємництва представникам 

влади необхідно доопрацювати положення ПКУ [1], в якому доцільно усунути перепони на шляху розвитку та співпраці 

різних за розмірами підприємств задля динамічності та випереджального розвитку не лише суб'єктів малого підприємництва, 

але й економіки загалом. 

Попри те, що з ухваленням Податкового кодексу спрощена система оподаткування не зазнала тих кардинальних змін, які 

були заплановані, багато підприємців перебувають на роздоріжжі пов'язаному із переходом на загальну систему 

оподаткування. Причина – незначні на перший погляд нововведення. 

Відповідно до ПКУ, фізична особа-підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо 

відповідає встановленим вимогам, та реєструється платником єдиного податку[1]. 

Так у 2015 році, відповідно до ПКУ[1], на спрощеній системі оподаткування перебувають платники єдиного податку, яких 

розподіляють на такі групи[1]: 

І група – фізособи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж 

товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і 

обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 грн. (раніше – 150 000 грн.); 

ІІ група – фізособи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, 

платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного 

господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю 

найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб, а обсяг 

доходу не є більшим 1 500 000 грн. (раніше – 1000 000 грн.). 

ІІІ група – фізособи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними 

у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми. 

Обсяг доходу таких платників протягом календарного року не повинен перевищувати 20 000 000 грн. 

ІV група – сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка с/г товаровиробництва за попередній податковий 

(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 %. 

Слід зазначити, що для платників третьої групи (фізичні та юридичні особи) зменшили ставки єдиногоподатку. Тепер, 

відповідно, відсоткові ставки для таких єдинників становлять: 2% доходу – за умови окремої сплати ПДВ; 4% доходу –  у разі 

включення ПДВ до складу єдиного податку. 

Платники єдиного податку звільняються від сплати таких платежів як[1]: 

1) податку на прибуток підприємств; 

2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об'єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської 

діяльності платника єдиного податку першої - третьої групи (фізичної особи) та оподатковані згідно з цією главою; 

3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на 

митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які 

обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 цього Кодексу, а також що сплачується 

платниками єдиного податку четвертої групи; 

4) податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні ділянки, що не 

використовуються платниками єдиного податку першої - третьої груп для провадження господарської діяльності та 

платниками єдиного податку четвертої групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва; 



22nd International Scientific Conference of Students, Postgraduates and Young Researchers 15-16 MAY, 2015  

ACTUAL PROBLEMS OF UKRAINE’S ECONOMIC SYSTEM FUNCTIONING  L’VIV 

136 

5) рентної плати за спеціальне використання води платниками єдиного податку четвертої групи. 

Єдиний податок забезпечує розвиток малих підприємств, які в свою чергу розвивають економіку країни. Важливість цього 

сектору економіки полягає у збільшенні кількість зайнятого населення, що в результаті підвищує рівень доходу населення, 

тому, це призводить до зростання сукупного попиту, внаслідок чого збільшується виробництво; формує значну частку ВВП, 

впроваджує нові інновації. Проте, перелічені позитивні наслідки малого бізнесу, притаманні країнам з розвиненою 

економікою. Тому, необхідно знайти ефективні методи підтримки малого бізнесу в рамках системи спрощеного 

оподаткування різних країн та шляхи їх адаптації до ситуації, яка склалася в Україні сьогодні. 

Спрощена система оподаткування має багато переваг, основними з яких є [2, с. 156]: 

- зменшується кількість податків і зборів, що сплачуються; 

- не потрібно додаткових знань в оподаткуванні даного податку; 

- спрощено оформлення податкової звітності; 

- надається право вибору реєстрації як платника ПДВ; 

- сфера застосування єдиного податку набагато ширша. 

Основною ж перевагою спрощеної системи оподаткування малого підприємництва є, як і раніше, простота обліку. Вимоги 

до платників єдиного податку, а також ставки фіксованого податку теж залишилися колишніми. Проте, поряд з перевагами 

спрощеної системи оподаткування суб'єктів малого підприємництва, існують і певні вади, що стримують розвиток малого 

підприємництва в Україні. 

Надмірне оподаткування малого підприємництва в Україні є однією з перешкод на шляху його функціонування, оскільки 

має фактично лише фіскальну мету. Деякі фахівці пропонують взагалі скасувати спрощену систему оподаткування, інші ж, 

навпаки – зберегти існуючий порядок та значно розширити перелік суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється 

дія спрощеної системи [2, с. 161]. 

Отже, система спрощеного оподаткування з 2015 р. зазнала суттєвих змін: об’єднано єдиний податок з фіксованим 

сільськогосподарським податком, зменшена кількість груп спрощенців, знижені ставки податку для третьої групи, поступово 

вводяться касові апарати при готівкових розрахунках. А збільшення річного оподатковуваного обороту разом із 

упровадженням cистеми електронного адміністрування ПДВ може викликати небувалий інтерес у бізнесу до системи єдиного 

податку. 

Таким чином, спрощена система є запорукою розвитку малого бізнесу в Україні, проте існують певні недоліки, усунення 

яких дасть змогу покращити умови малого підприємництва, а також забезпечити населення робочими місцями тощо.  
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CHARACTERISTICS OF SIMPLIFIED TAXATION OF SMALL BUSINESSES IN UKRAINE 

In recent years Ukraine at the highest levels of government have come to understand a particular socio-economic role of small 

businesses in crisis creates new jobs without any funding from the state, expanding self-employment of the population engages in legal 

economic sphere of the funds that are outside the banking sector. In addition, small business is crucial for a competitive environment 

and creation of the middle class. 
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БЮДЖЕТНЕ ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 
Актуальність теми. У світовій практиці податок на додану вартість (далі – ПДВ) є найбільш поширеним 

бюджетоутворюючим податком на споживання. ПДВ – складний податок з економічної точки зору, оскільки  сплачується на 

всіх етапах реалізації товарів (робіт, послуг). В той же час, ПДВ є непрямим загальнодержавним податком, тому фактичним 

суб'єктом оподаткування виступає кінцевий споживач, а не підприємство, що його сплачує. 

Сьогодні ПДВ стягується більш ніж в 130 країнах світу. З економічно розвинених країн ПДВ відсутній тільки в США, 

Швейцарії і Австралії, де замість нього діє податок з продажів по ставці від 2 до 11%[1]. 

Для України наявність ПДВ є не лише одним із основних податкових джерел поповнення державного бюджету, але й 

однією з обов’язкових умов для вступу до Європейського Союзу. Разом з тим, процес справляння ПДВ є найбільш 

суперечливим і дискусійним питанням не тільки в Україні, але й в усьому світі. Це викликано істотними побічними ефектами, 

з якими на практиці, як виявилося, пов’язано впровадження привабливої його грані, – механізму відшкодування сум податку, 

сплаченого у складі ціни товарів (робіт, послуг). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання функціонування ПДВ часто виступали предметом досліджень вчених і 

науковців та розглядались в працях О. Данилова, А. Дриги, Б. Карпінського, В. Копилова, І. Луніної, І. Лютого, В. Мельника, 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4014-17
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Л. Новицької, М. Петренка, С. Салівона, А. Сігайова та інших. Більшість з них порушували проблему бюджетного 

відшкодування ПДВ як основну причину його неефективності в українських умовах розвитку податкової системи. 

Метою даного дослідження є розробка теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо напрямів розвитку та 

вдосконалення механізму бюджетного відшкодування ПДВ в Україні. 

Об’єктом дослідження є бюджетне відшкодування ПДВ в умовах ринкової економіки України. Предметом дослідження – 

теоретичні, методичні й практичні аспекти процесу бюджетного відшкодування ПДВ в Україні. 

У світовій практиці ПДВ вважається важливим найбільш ефективно працюючих податків, що стимулює національного 

товаровиробника. У другій половині ХХ століття в розвинених країнах його вводили, аби обмежити перевиробництво. 

Україна взяла за основу французьку модель ПДВ. На початку 90-х років цей податок був запроваджений для наповнення 

бюджету. На той час діяла ставка в розмірі 28%, а сьогодні – 20%. 

Головна особливість цього податку полягає в тому, що його платниками фактично є кінцеві споживачі товарів і послуг, 

причому як споживачі товарів і послуг виробничо-технічного призначення, так і споживачі товарів і послуг особистого 

призначення. За допомогою цього податку між кінцевими споживачами рівномірно розподіляється та частина створеного в 

суспільстві продукту, яка має централізуватись і задовольняти загальнодержавні потреби. Він стимулює економію витрат усіх 

видів матеріальних ресурсів, які не входять до складу валових витрат і собівартості продукції і, отже, не відшкодовуються 

підприємству, яке в такому разі виступає не як проміжний, а як кінцевий споживач. У сфері обігу податок на додану вартість 

стимулює продавців до стримування продажних цін на товари та послуги [2]. 

ПДВ має високу ефективність із фіскальної точки зору, оскільки широка база оподаткування, яка включає не лише товари, 

але й роботи і послуги, забезпечує надійність та стабільність надходжень до бюджету. Універсальні ставки полегшують як 

обчислення податку для його платників, так і контроль податкових органів за правильністю та своєчасністю його сплати. 

Стягнення ПДВ на всіх етапах руху товарів, робіт, послуг має наслідком рівномірний розподіл податкового тягаря між усіма 

суб’єктами господарювання. 

Згідно із Податковим кодексом України (далі – ПКУ)[4], бюджетне відшкодування – це відшкодування від’ємного 

значення ПДВ на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування податку за результатами перевірки 

платника, у тому числі автоматичне бюджетне відшкодування у порядку та за критеріями, визначеними ПКУ. 

Прийняття ПКУ знаменувало появу концепції автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ, за умов якої таке 

відшкодування має відбуватися зі скороченням строків. Введення автоматичного бюджетного відшкодування стало, з одного 

боку, шляхом швидкого отримання повернення ПДВ в порівнянні із звичайною процедурою, а з іншої – знижує 

адміністративне навантаження на платника податків.  

У 2015 році бюджетне відшкодування відбувається, як і раніше, в автоматичному режимі, але завдяки впровадженню 

механізму електронного адміністрування (фактично вводиться з 1 липня) критерії відшкодування ПДВ зменшилися. Так 

бюджетне відшкодування ПДВ проводиться згідно ст.200.4 ПКУ[4]. 

Між автоматичним та загальним порядком бюджетного відшкодування існують такі відмінності[5]: 

а) у суб’єктивному складі: право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування має вужче коло платників ПДВ, 

які відповідають чітко визначеним критеріям; 

б) у випадках перевірок, за результатами проведення яких особа має можливість реалізувати право на бюджетне 

відшкодування: 

1) виключно камеральна перевірка – для автоматичного бюджетного відшкодування; 

2)  камеральна та документальна виїзна позапланова перевірка – для загального порядку бюджетного відшкодування ПДВ; 

в) у строках проведення таких перевірок: 

1) камеральна перевірка при автоматичному відшкодуванні проводиться протягом 20 календарних днів; 

2) при загальному порядку бюджетного відшкодування камеральна перевірка проводиться протягом 30 календарних днів, 

що настають за граничним терміном подання декларації тощо. 

Попри переваги автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ, воно не стало широко вживаним механізмом реального 

отримання ПДВ. Причиною цього є те, що, на відміну від звичайного відшкодування, для автоматичного, окрім вимог 

встановлених для звичайних, необхідно щоб виконувались значні додаткові обмеження.  

Значною проблемою для національної економіки є наявність незаконного відшкодування ПДВ. Так в Україні поширеними 

способами незаконного завищення сум ПДВ, які підлягають бюджетному відшкодуванню або завищення податкового 

кредиту з ПДВ є [3]: 

- фіктивний експорт, тобто експорт товарів за межі митної території України лише на папері без фактичного вивезення 

товару; 

- експорт товарів, які повертаються контрабандним шляхом на митну територію України з наступним оформленням їх 

повторного експорту; 

- оформлення продажу товару через декілька фіктивних підприємств перед здійсненням експортної операції за межі 

митної території України для збільшення ціни товару та відшкодування податку на додану вартість; 

- створення фіктивного податкового кредиту за допомогою фіктивних підприємств; 

- імпорт товарів на митну територію України за заниженими цінами; 

- реалізація товарів на митній території України за цінами, які є меншими цін придбання. 

З метою вдосконалення механізму відшкодування ПДВ потрібно на законодавчому рівні розв’язати ці проблеми, а для 

цього доцільно передбачити застосування органами Державної фіскальної служби України комплексу заходів, спрямованих 

на упередження незаконних заяв на відшкодування ПДВ, посилення контролю за правомірністю заяв про відшкодування 

ПДВ, посилення контрольно-перевірочної роботи. Отже, вирішенням проблеми повернення ПДВ є нагальне доопрацювання 

механізму автоматичного бюджетного відшкодування податку для перетворення його у ефективний засіб подолання 

проблеми заборгованості з бюджетного відшкодування. На жаль, на сьогодні, цей механізм є не стільки методом боротьби за 

чистоту бізнесу, скільки універсальним інструментом фіскальних органів для відсіканні небажаних кандидатів на 

відшкодування податку.  
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ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХНЬОГО 

ВИРІШЕННЯ 
Актуальність теми. Забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку держави є одним з важливих завдань, 

що стоять перед органами державної влади. Це, у свою чергу, вимагає підвищення ефективності управління бюджетними 

ресурсами, зокрема в частині планування і прогнозування доходів бюджету та результативності державного контролю. При 

цьому особливу увагу необхідно приділити податковим надходженням, оскільки вони в значній мірі визначають економічний 

потенціал держави. Актуальні питання про податкове адміністрування (адміністрування податків) перебувають в постійній 

увазі провідних науковців розвинутих країн, адже від ефективності податкового адміністрування в значній мірі залежить і 

фіскальна ефективність податків. Натомість в українській науковій літературі й досі бракує комплексних праць, в яких би 

були системно викладені результати досліджень актуальних проблем і перспектив розвитку податкового адміністрування в 

контексті підтримки фінансової безпеки держави. 

Пошуку шляхів вирішення проблем податкового адміністрування в Україні присвячені праці М. Азарова, О. Данілова, Ю. 

Іванова,  А. Крисоватого, П. Мельника, Л. Тарангул та ін. 

Метою написання тез є аналіз проблем податкового адміністрування податку на прибуток підприємств і надання 

рекомендацій з його вдосконалення. 

Викладення основного матеріалу. Адміністрування податку на прибуток являє собою безперервний цілеспрямований 

процес, який включає сукупність взаємопов’язаних процедур, функцій, операцій і методів, спрямованих на здійснення 

мотивуючого впливу на платників податків і персонал органів, які здійснюють роботу в рамках адміністрування податків. 

При цьому лінійні і функціональні можливості даної системи залежать від змісту і обсягу реалізації елементів 

адміністрування. Система адміністрування податку на прибуток у нашій державі в результаті тривалих та значних 

перетворень, спрямованих на врахування норм європейського законодавства та вимог міжнародних економічних організацій, 

наближається до системи, що практикується в розвинутих країнах. Однак у той же час існують певні відмінності, що значним 

чином впливають на ефективність адміністрування податку на прибуток підприємств та податкового контролю як складової 

державного фінансового контролю взагалі. 

Прибуток підприємства є головною метою підприємницької діяльності, він створює базу економічного розвитку не лише 

підприємства, а й держави, являється захисним механізмом підприємства від банкрутства. У ньому приховані досить потужні 

важелі регуляторного управління економікою. За допомогою податку на прибуток можна істотно впливати  на вибір правових 

форм організації бізнесу, на напрями розподілу прибутку по джерелам інвестування, на розподіл ресурсів між сферами 

господарської діяльності [6; с. 150].  

Частка податку на прибуток у консолідованому бюджеті розвинених країн світу в середньому досить висока і може 

досягати 40% та більше. У країнах з перехідною економікою ця частка звичайно менша. Так, в Україні частка податку на 

прибуток у консолідованому бюджеті країни становить приблизно 15% [4; с.151]. Ставка податку на прибуток – це певний 

відсоток прибутку підприємства, що надходить у доход бюджетів. У більшості країн вона має кілька градацій – існують 

знижені, мінімальні і максимальні ставки податку. Так, максимальні ставки податку в Німеччині - 50%, Франції - 42%, Італії 

- 36%, Великобританії, Іспанії, Португалії - 35% [1; с.188]. 

В Україні базова ставка податку на прибуток у 2015 році становить 18 %. Тобто, якщо оцінювати податок на прибуток 

підприємств по ставці, то в Україні вона одна із найнижчих у світі. Однак це не так. Справа в тому, що в Україні податкове 

законодавство в частині податку на прибуток досить складне й заплутане, що з однієї сторони дозволяє певному числу 

підприємств зменшувати свої податкові виплати, а з іншої сторони істотно більше число підприємств попадає під ефективний 

тиск з боку податкових органів. Це дозволяє таким органам не тільки повертати «необґрунтовано зменшені» з їхнього погляду 

виплати, але й збільшувати сумарне оподаткування підприємств в цілому по інших видах податків і штрафів. Таким чином, 

важливим недоліком податку на прибуток є його складність. Це викликає два негативних моменти – з одного боку, підвищені 

витрати податкових органів на адміністрування податку, а з іншого – можливість ухилення від його сплати. Крім цього, 

іншими недоліками чинного механізму адміністрування податку на прибуток підприємств є: не стабільна ставка податку 

протягом останніх п’яти років (з 31.03.2011 року до 01.01.2016 року); можливості перенесення на наступні податкові періоди 

від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток підприємств; недостатній рівень стимулювання 

інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств через механізм справляння податку на прибуток.  

Ще одним недоліком податку є нерегулярність його надходження в бюджет. Вона пов’язана з тим, що цикл підрахунку 

податку або звітності по ньому досить довгий і становить не менше трьох місяців, доходячи до одного року. Ця обставина 

створює певні труднощі для держав, де відчувається особливо гостра недостача грошей у бюджетах. Щодо розбіжностей між 

бухгалтерським та податковим обліком у визначенні доходів і витрат, то ця суперечність механізму справляння податку на 

прибуток була властива податку ще до запровадження Податкового кодексу України. Зміни до ПКУ, запроваджені у 2015 

http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=71893
http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=71893
http://www.minjust.gov.ua/33460
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64
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році, фактично скасували окремий податковий облік в цілях справляння податку на прибуток.  Це пов’язано з тим, що на 

думку контролюючих органів бізнес повністю повинен відійти від податкового обліку. База оподаткування відтепер 

визначатиметься на підставі фінансової звітності, яка мусить бути складена за загальними правилами бухгалтерського 

обліку.  Через те що податок на прибуток розраховуватиметься виходячи із бухгалтерського фінансового результату, 

контролюючі органи вправі будуть: здійснювати перевірку правильності ведення бухгалтерського обліку відповідно до 

П(С)БО або міжнародних стандартів фінансової звітності та проводити перевірку правильності й повноти визначення доходів, 

витрат і фінансового результату до оподаткування згідно з бухгалтерським обліком. 

Серед нововведень 2015 року варто відмітити те, що платник податку, який за підсумками минулого звітного 

(податкового) року не отримав прибутку або отримав збиток, податкові зобов’язання не нараховував і не мав базового 

показника для визначення авансових внесків у наступному році, а за підсумками першого кварталу отримує прибуток, має 

подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік для 

нарахування та сплати податкових зобов’язань. 

Платники податку, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний 

(податковий) період не перевищують 20 мільйонів гривень, та неприбуткові установи (організації) сплачують податок на 

прибуток на підставі податкової декларації, яку подають до контролюючих органів за звітний (податковий) рік і не сплачують 

авансових внесків [2]. На нашу думку, фіскальним органам потрібно уточнити або роз’яснити питання щодо оподаткування 

та декларування неприбуткових організацій, філій, адже неприбуткові організації, які внесені до Реєстру неприбуткових 

організацій та установ, відповідно до ПКУ, не є платниками податку на прибуток. Також потрібно роз’яснити порядок 

переходу від одного методу визначення об’єкту оподаткування податком на прибуток на інший (при збільшенні або 

зменшенні обсягу доходу понад 20 млн. грн.), особливо в частині застосування корегування на суми амортизації у випадку 

подальшого збільшення обсягу річного доходу такого платника понад 20 млн. грн..  

Стосовно податкового стимулювання інвестиційно-інноваційної  діяльності  необхідно зазначити, що на відміну від 

України, в більшості країн світу доходи платників податків, спрямовані ними на фінансування науково-дослідних та 

інвестиційно-інноваційних проектів взагалі виключаються з оподаткування доходів. Крім того, в Австралії 150 % витрат 

платників податків на прибуток на інвестиційно-інноваційні потреби вираховуються з їхнього оподаткованого доходу [1, 

с. 202]. На нашу думку, вітчизняні законотворчі могли б узяти на озброєння такий інструмент активізації інвестиційно-

інноваційної діяльності і в Україні. 

Більшість перелічених проблем сучасного механізму справляння податку на прибуток підприємств в Україні потребують 

термінового та ефективного вирішення, оскільки їхнє вирішення дозволить посилити фіскальний потенціал та регулюючі 

властивості податку на прибуток. Вважаємо, що подальші наукові дослідження в даній галузі слід присвятити вивченню 

кращого зарубіжного досвіду оподаткування прибутку з метою його адаптації у вітчизняну практику прибуткового 

оподаткування. 
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THE PROBLEMS OF INCOME TAX ADMINISTRATION IN UKRAINE AND WAYS OF THEIR DECISION 

We discussed about the problems of income tax in this concerned. The main problems of administration the tax were founded and 

suggested the ways of their resolution. The role and meaning of income tax in the budget of our country were decided and explained 

main innivations in the legislation payment of this tax. 
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ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НБУ 
Однією з ключових умов ефективного функціонування банку будь-якої країни є забезпечення належного рівня його 

ліквідності. Наявність достатнього рівня ліквідності банку є основою нормального функціонування економіки країни, як 

наслідок, високого рівня довіри з боку населення. 

Ліквідність банківської системи - це спроможність банківської системи забезпечити своєчасне виконання всіх зобов’язань 

перед вкладниками, кредиторами та акціонерами банківських установ, можливість залучати в необхідному обсязі вільні 

кошти юридичних і фізичних осіб, надавати кредити та інвестувати у розвиток економіки країни [4]. 

На сьогодні банки відіграють дуже важливу роль у структурі економічного ринку, адже саме на них покладено функцію 

регулювання кредитно-грошового обігу. Слід зазначити, що регулювання ліквідності банківської системи здійснюється в 

першу чергу Центральним банком. 

Напруження щодо ліквідності банківської системи, зумовлене впливом світової фінансової кризи на грошово-кредитному 

ринку, спостерігалося із жовтня 2008 р. Комерційні банки зазнали значних негативних наслідків у період фінансової кризи, 

але для їх підтримки Національний банк України постійно використовував різні інструменти (табл.1). 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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Таблиця 1 

Інструменти, які НБУ використовує для підтримки ліквідності банків 

Інструменти банківського нагляду Інструменти грошово-кредитної політики 

економічні нормативи ліквідності; 

економічні нормативи адекватності капіталу. 

обов’язкові резерви; 

процентна політика; 

операції з рефінансування банків; 

операції прямого та зворотного репо; 

операції з обміну іноземної валюти на національну; 

стабілізаційний кредит; 

операції з власними борговими зобов’язаннями; 

операції з державними облігаціями 

Джерело:  [1]. 

 

Своєчасність та повнота виконання своїх функцій банками та банківською системою в цілому значною мірою залежить 

від рівня їх ліквідності, що є однією із загальних якісних характеристик діяльності, що свідчить про їхню надійність, стійкість 

та конкурентоспроможність. В процесі своєї діяльності банки постійно наражаються на різного роду ризики, тобто 

балансуючи між власними зобов’язаннями і попитом та пропозицією грошей, а саме їх невідповідністю. 

Негативний вплив має факт надлишкової або недостатньої ліквідності банку. Зокрема, низький рівень обмежує 

платоспроможність, що спричиняє зниження довіри клієнтів до банку, а також підвищення вартості зовнішніх джерел 

фінансування, які використовуються з метою підтримання ліквідності. Тобто, недостатня ліквідність призводить до 

виникнення фінансових проблем банку. 

Надлишкова ліквідність банків свідчить про їх неспроможність ефективно розпоряджатись наявними вільними ресурсами 

і призводить збитки та неефективне використання капіталу. Такий тип ліквідності банківської системи знижує дієвість 

грошово-кредитних інструментів, а тому й знижується ефективність дій з досягнення поставлених цілей [2]. 

Зокрема регулювання ліквідності банків це механізм, який використовує Національний банк України з метою управління 

грошово-кредитним ринком у межах визначених монетарних параметрів.  

Розглядаючи систему інструментів рефінансування, слід відмітити, що кожен з них має свої особливості, а згідно до 

Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України до операцій рефінансування 

відносять: кредити овернайт, які проводяться щоденно і надають банкам можливість оперативно підтримувати 

короткострокову ліквідність; кредити терміном до 14 та до 90 днів проводяться: три середи підряд – рефінансування банків 

терміном до 14 днів, одна середа – рефінансування до 90 днів [5]. 

НБУ здійснює рефінансування банків за процентною ставкою, що не нижча, ніж облікова ставка НБУ, і яка протягом дії 

кредитного договору не підлягає коригуванню, і залежить від класу банку і категорії забезпечення. 

Основним інструментом регулювання ліквідності банків нині є постійно діюча лінія рефінансування для надання банкам 

кредитів овернайт. Кредит овернайт надається в національній валюті терміном на один день за оголошеною процентною 

ставкою для гнучкої підтримки короткострокової (миттєвої) ліквідності банку. Умовою видачі цього кредиту є наявність у 

банку генерального кредитного договору про надання НБУ кредитів овернайт, який укладається терміном на один 

календарний рік.  

Банки можуть отримати кредити овернайт двох видів [3]: 

а) під забезпечення державними облігаціями України (крім ОЗДП України) або депозитними сертифікатами (кредити 

овернайт під забезпечення); 

б) без забезпечення (кредит овернайт бланковий).  

Таким чином, кредит овернайт є найдоступнішим інструментом для гнучкого підтримання короткострокової ліквідності 

банків. 

Підтримання ліквідності банків України через рефінансування строком до 14 і 90 днів відповідно, відбувається шляхом 

проведення тендеру (кількісного та процентного) [5].  

Кількісний тендер – тендер, на якому НБУ наперед встановлює ціну (процентну ставку), за якою банки можуть одержати 

кредити рефінансування або розмістити в НБУ кошти. Сума коштів, що пропонується для рефінансування або для 

розміщення, може оголошуватися або не оголошуватися. Процентний тендер – тендер, під час оголошення якого банки у своїх 

заявках до НБУ зазначають ціну (процентну ставку), за якою вони погоджуються одержати кредит рефінансування або 

розмістити кошти. 

Національний банк України здійснює проведення тендерів залежно від ситуації на грошово-кредитному ринку, а також 

стану ліквідності банків. 

Наступним інструментом, застосування якого спрямоване на підтримання ліквідності банків є операції репо. Це 

інструмент оперативного управління ліквідністю банківської системи та регулювання обсягів грошової маси в обігу. 

Економічна суть операції репо полягає в тому, що це є кредитна операція, здійснювана під заставу цінних паперів. Оскільки 

купівля (продаж) цінних паперів не проводиться, операція репо обліковується як наданий (отриманий) кредит, а не як актив 

у вигляді цінних паперів [5]. 

Відомо, що проводячи операції прямого репо, НБУ прагне до збільшення ліквідності банків, а проводячи операції 

зворотного репо – зниження надлишкової ліквідності. НБУ було введено такий інструмент регулювання ліквідності, як 

операції НБУ з депозитними сертифікатами.  Депозитний сертифікат НБУ – це один з монетарних інструментів, що є борговим 

цінним папером НБУ в бездокументарній формі, який свідчить про розміщення в НБУ коштів банків та їх право на отримання 

внесеної суми і процентів після закінчення встановленого строку.  

Варто зазначити, що депозитні сертифікати мають право обігу на відкритому ринку лише серед банків, а також можуть 

використовуватися як застава на міжбанківському кредитному ринку та як забезпечення кредитів рефінансування 

Національного банку.  

Стабілізаційний кредит – це кредит НБУ, що може надаватися банку на підтримку здійснення заходів фінансового 

оздоровлення для забезпечення його ліквідності на визначений строк [5]. 
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 На ліквідність банківської системи мають ваговий вплив окремі операції та механізми, що проводяться НБУ та наведені 

у таблиці 2, а саме збільшують чи зменшують її. 

Таблиця 2 

Вплив окремих операцій та дії механізмів НБУ на ліквідність банківської системи 

Назва операції Вплив на ліквідність 

банківськоїсистеми 

Надання кредиту центральним банком + 

Повернення заборгованості за кредитом НБУ, у т.ч. процентів за користування кредитом - 

Продаж центральним банком цінних паперів, у тому числі власної емісії - 

Виплата коштів центральним банком за цінними паперами (основної суми та процентів) + 

Купівля центральним банком цінних паперів + 

Продаж центральним банком іноземної валюти - 

Купівля іноземної валюти центральним банком + 

Зменшення обсягів коштів обов’язкових резервів, що мають зберігатися в НБУ + 

Збільшення обсягів коштів обов’язкових резервів, що мають зберігатися в НБУ - 

Джерело: [6]. 

Операції  зазначені в таблиці 2 прийнято вважати «операціями прямого впливу», оскільки за допомогою їх проведення 

НБУ прямо впливає на ліквідність банківської системи.  

Водночас є низка операцій (чинників), які опосередковано впливають на обсяг коштів на кореспондентських рахунках 

банків у НБУ. До таких операцій відносяться наступні, наведені в таблиці 3, а саме: операції з коштами уряду на рахунку в 

НБУ, перерахування коштів центральним банком до державного бюджету (у разі якщо вони здійснюються), динаміка обсягу 

готівки в обігу, операції центрального банку з конвертації коштів уряду в іноземній валюті, а також виплати емітентами 

цінних паперів НБУ за паперами, що знаходяться в його власності. 

Таблиця 3 

Операції/чинники, що опосередковано впливають на ліквідність банківської системи 

Назва операції Вплив на ліквідність 

банківської системи 

Надходження коштів на рахунок уряду в центральному банку - 

Видатки коштів з рахунку уряду в центральному банку + 

Перерахування коштів НБУ до державного бюджету + 

Купівля іноземної валюти центральним банком в уряду + 

Продаж іноземної валюти центральним банком уряду - 

Виплати по цінним паперам, що знаходяться у власності НБУ - 

Збільшення готівкових коштів в обігу, у тому числі в касі банку - 

Зменшення готівкових коштів в обігу, у тому числі в касі банку + 

Джерело:  [6]. 

 

Отже, Національний банк України  використовує багато інструментів, також низку операцій, що прямо чи опосередковано 

сприяють підтримці ліквідності комерційних банків, проте їх вплив не завжди досить ефективний. Грошово-кредитна 

політика, яку здійснює НБУ, повинна містити дієві механізми та інструменти управління ліквідністю банківської системи, а 

тому дана тематика є завжди актуальною та вимагає постійного удосконалення. 
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THE INSTRUMENTS OF BANK SYSTEM LIQUIDITY REGULATING OF NBU 

One of the key conditions for effective functioning of the bank of any country is to ensure the proper level of liquidity. The 

availability of sufficient liquidity bank is the basis of the normal functioning of the economy, as a result, a high level of people trust. 

At nowadays banks play a very important role in the economic market, as they put the function of regulation of monetary circulation. 

It should be noted that the regulation of liquidity in the banking system is in the first place by the Central Bank. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПОКУПКУ ТОВАРУ-НОВИНКИ СПОЖИВАЧАМИ В 

УКРАЇНІ 
У зазначених тезах розглянуто основні проблеми сприйняття товарів-новинок споживачами в Україні. Проаналізовано 

основні етапи процесу прийняття рішень споживачами щодо купівлі товарів-новинок. 
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Постановка проблеми. Товари-новинки на вітчизняному ринку часто є невідомими для споживачів, а тому вони мають 

властивість зазнавати краху,оскільки не користуються попитом. Така ситуація зумовлена тим, що фірми недостатньо 

приділяють увагу знанням та обізнаності споживачів про нові товари, мало займаються роз’ясненням щодо своїх продуктів і 

таким чином, споживачі ставляться до них із недовірою та з обережністю. Через це фірми не отримують очікуваних прибутків, 

а споживачі залишаються з незадоволеними потребами. 

Метою дослідження є визначення основних проблем та особливостей маркетингового впливу на прийняття рішення про 

купівлю товару-новинки споживачами в Україні. 

Аналіз останніх джерел і публікацій. Значний внесок у розвиток та вивчення методології виведення та купівлі товарів-

новинок зробили закордонні та вітчизняні вчені-економісти Ф.Котлер, Г.Г.Паничкіна, Е.І. Мазилкіна, Л. Роджерс, А. Ф. 

Баришев та інші. Варто зауважити, що дана тема не є достеменно вивченою та потребує детального аналізу. Оскільки 

сучасний потенційний покупець має значний доступ до інформації, сформовані смаки та уподобання, його важко переконати 

придбати новий товар, що зумовлює необхідність вивчення основних мотивів купівлі товару споживачем. 

Виклад основного матеріалу. Розуміння потреб споживача і процесу покупки є основою успішного маркетингу. 

З’ясувавши, яким чином споживачі долають етапи усвідомлення проблеми, пошуку інформації, оцінки варіантів і ухвалення 

рішення про покупку, а також їх реакції на покупку, діяч ринку може зібрати чимало відомостей про те, як раніше 

задовольнити потреби своїх покупців. З’ясувавши основні чинники впливу на купівельну поведінку споживача, діяч ринку 

може розробити ефективну програму маркетингу на підтримку своєї привабливої пропозиції, зверненої до цільового ринку. 

У сучасній науковій літературі товаром-новинкою прийнято називати ті товари, які сприймаються як нові покупцями. 

Особливої уваги при цьому потребує аналіз особливостей сприйняття споживачем інформації про новий товар. Сприйняття 

зазвичай розуміють як розумовий процес, через який проходить споживач з моменту, коли він вперше дізнається про товар, 

до того часу, коли відбувається остаточне його сприйняття. Саме на цьому етапі рекламодавцям необхідно зробити все 

можливе, аби потенційний споживач став постійним клієнтом [4, с. 98].  

Основними етапами процесу сприйняття прийнято вважати такі, як [3, с. 437]: 

а) обізнаність (споживач дізнається про новинку, але ще не отримав достатньої інформації); 

б) інтерес (споживач зацікавлений у пошуку інформації про товар-новинку); 

в) оцінка (споживач приймає рішення чи варто йому спробувати новинку); 

г) проба (споживач випробовує новинку в невеликій кількості, щоб переконатися в необхідності використання товару в 

майбутньому); 

д) сприйняття (на цьому етапі споживач стає прихильником даного товару-новинки і вирішує користуватися ним в 

подальшому). 

Оскільки люди дуже відрізняються одне від одного, то й ступінь сприйняття буде у них дуже різним. Саме тому при 

сприйнятті товару-новинки будуть свої першопрохідці та ранні послідовники. Після уповільненого виходу на ринок товар-

новинку починає приймає кожен раз більше людей, з плином часу їх число поступово збільшується, а потім відсоток покупців 

починає зменшуватися по мірі зменшення тих осіб, які не сприйняли товар. Новаторами прийнято вважати перші 2,5% 

покупців, ранній послідовників вже більше – 13,5% і т.д. 

Вчені зазначають значні відмінності між різними групами споживачів. Новатори - більш схильні до ризику, вони 

випробовують новинки зазвичай першими, поки їх ще мало на ринку. Ранніх послідовників прийнято вважати лідерами своїх 

думок у своєму середовищі, але сприймають вони нові товари з деякою обережністю. Обачні люди – це рання більшість, 

лідерами вони бувають надзвичайно рідко. Запізніла більшість зазвичай налаштована скептично щодо купівлі товару-

новинки, вони готові придбати його лише тоді, коли вже велика кількість людей користується даним товаром. Консерватори 

– люди, які пов’язані з традиціями, їхню думку дуже важко змінити та вплинути на неї. 

Можна окреслити основні проблеми сприйняття товарів-новинок на ринку України, а саме [2, с. 98]: 

а) недостатня поінформованість споживачів у даному товарі; 

б) відсутність попиту на товар; 

в) невідповідність ціни якісним характеристикам нового товару; 

г) обмеженість доступу до отримання товару; 

д) відсутність прихильності споживачів д конкретної торгової марки; 

е) неправильно інтерпритована інформація споживачами про товар; 

є) відсутність стабільності в економіці держави і це тягне за собою те, що споживачі не хочуть ризиківати при купівлі 

дорогих товарів; 

ж) невдала упаковка, адже споживач в першу чургу зустрічається з зовнішнім виглядом товару і на підсвідомому рівні 

вже частково готовий сприймати товар, або не готовий. 

При цьому також слід враховувати те, що Україна має достатньо високий науковий потенціал, маркетинг знаходиться в 

зародковому стані, тому можна експериментувати і старатися покращити життя споживачів за рахунок нових товарів та 

підвищувати прибутки виробників. Також бажання споживачів є необмеженими, вони прагнуть полегшувати собі життя, 

затрачати мало часу на роботу та більше відпочивати, тому є велике підґрунтя для того, щоб експериментувати. Але варто 

розуміти те, що неправильно подана інформація чи малий доступ до неї може просто призвести до краху ідеї. 

Дуже вагомого значення у конкурентній боротьбі за клієнта, а також через бажання залишитися на рику, компанії 

вдаються до будь-яких хитрощів, компанії інтенсивно почали використовувати логістику, а також маркетинг для переконання 

споживачів у необхідності купівлі нового товару. Маркетологи докладають значних зусиль для того, щоб задовільнити всі 

існуючі потреби клієнтів і забезпечити їхню прихильність до конкретної певної марки [1, с. 346]. 

Висновки: 

Вітчизняний ринок потребує глибокого аналізу основних потреб споживачів та їх задоволення новими товарами. Також 

потрібно детально проаналізувати особливості індивідуального підходу різних груп споживачів при здійсненні покупок. Для 

досягнення бажаного результату маркетологи повинні слідкувати за споживачами на усіх етапах рішення купівлі товару-

новинки, також необхідно не лише спостерігати за вподобаннями потенційних клієнтів, а й самим створювати попит на 

необхідні товари, тим самим підвищуючи рівень задоволення споживача. 
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FEATURES OF MAKING DECISIONS ON PURCHASES OF NEW PRODUCTS BY CONSUMERS IN UKRAINE 

The theses are devoted to main problems of consumer perception new products in Ukraine. In this work are also considered basic 

stages of the decision process on purchases new products and the consumer reaction. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 
Становлення та ствердження України як незалежної держави пов’язане, насамперед, із забезпеченням її власної 

національної безпеки. Національна безпека України в сучасних умовах не може розглядатися окремо від розвитку 

міжнародних процесів на європейському континенті та у світі, а загальні риси геополітичної ситуації навколо її кордонів 

багато в чому визначають напрямки і завдання зовнішньої політики [1]. Виклики безпеки, що виходять як з її внутрішнього 

середовища, так і з зовнішнього-політичного оточення, потребують розробки та реалізації певної державної політики в сфері 

безпеки, особливо в тій її частині, яка забезпечує захищеність суспільства і держави від воєнних загроз. Характер воєнних 

загроз залежить від геополітичного устрою світу. В умовах що склалися найбільш реальним і відповідним довгостроковим 

інтересам міжнародного співтовариства представляється установлення багатополярного світу, що об’єктивно складається, з 

такими центрами сили впливу, як США, Західна Європа, Росія, Китай, Японія та інші країни [2]. 

Соціально-економічні й суспільно-політичні зміни, що відбулися у світі в другій половині 20-го століття, їх складний та 

динамічний характер, а також супутній їм науково-технічний прогрес призвели до кардинальних змін безпекового 

середовища та відповідно до змін у поглядах на засади і принципи ведення війн [6]. 

Крім міжнародних інструментів, важливим гарантом воєнної безпеки України є її Збройні Сили. Реформування Збройних 

Сил України відповідно до нових завдань щодо захисту не тільки суверенітету країни, а й підтримки міжнародного миру, 

складають один з основних напрямків української політики в сфері воєнної безпеки. 

Національні інтереси є одним з найбільш складних соціально-політичних та інтелектуальних феноменів, що 

характеризують суверенну державу. Ієрархізація інтересів, суттєві акценти в них, значною мірою змінюються у відповідності 

до загальних тенденцій розвитку глобальних і регіональних відносин, до змін в міжнародному становищі держави [3]. 

Нейтралізація загроз національним інтересам України вимагає здійснення комплексу заходів по зміцненню безпеки і 

обороноздатності держави. Формування зваженої політики національної безпеки і механізмів її реалізації неможливе без 

наукового аналізу процесів, які відбуваються в різних сферах громадського життя, і передусім, у військовій сфері. 

Стаття 37 Стратегічної концепції НАТО свідчить, що Україна займає особливе місце в обстановці безпеки в 

Євроатлантичному регіоні і є важливим і цінним партнером у справі захисту стабільності і загальних демократичних 

цінностей. Сьогодні обстановка у світі залишається дуже складною і динамічною, і має тенденцію до посилення, у тому числі, 

військово-політичної нестабільності, яка накладає свій відбиток і на військово-політичну сферу України. Що стосується 

України, то її Збройні Сили знаходяться в стані постійного реформування. До проведення антитерористичної операції 

головний критерій, що закладався в реформування збройних сил - їх чисельність. Скорочення чисельності ЗСУ не 

заповнювалося якістю ОВТ, що поза сумнівом відбилося на бойовому потенціалі армії. 

Як відомо, в січні 1994 року Україна, Росія і США підписали трибічний договір про без'ядерний статус України, згідно з 

яким США і РФ гарантують безпеку України. Пізніше 5 грудня 1994 року у Будапешті ядерні держави надали Україні гарантії 

її територіальної цілісності в обмін на відмову від ядерної зброї, проте як показав досвід врегулювання АТО гарантії були 

порушені. 

Основні принципи військової політики України, завдання, шляхи і механізми їх вирішення визначаються на основі 

національних інтересів України з урахуванням усієї сукупності зовнішніх і внутрішніх чинників впливу на умови 

забезпечення національної оборони. Для формування концептуальних основ воєнної політики визначальним є 

геостратегічний чинник. Останнім часом усе більшого значення набуває воєнно-технічний аспект воєнної політики. 

Впровадження у військову справу новітніх технологій створює передумови досягнення певної мети без обов'язкового 

оволодіння територією супротивника, оскільки з'явилися технічні можливості нанесення супротивникові критичних втрат в 

економічному, бойовому, морально-психологічному аспектах, які позбавляють його здібності до організованого і активного 

опору. 

В умовах сучасного науково-технічного прогресу, завдяки якому у військовій сфері впроваджуються принципово нові 

види озброєння і військової техніки, вказаний аспект потребує особливої уваги. Актуальність його полягає ще і в тому, що 

рівень технічної оснащеності істотним чином впливає на окремі важливі напрями військової реформи. Зокрема, 

спостерігається залежність перспективної структури і кількісних показників збройних сил, передусім, від якісних показників 

озброєння і військової техніки. Крім того, впровадження нового озброєння є чинником активного пошуку нових форм і 

способів їх застосування. Неврахування важливості цього аспекту, а також об'єктивні економічні чинники не дали можливості 

на початкових етапах військового будівництва приділити належну увагу цьому напряму розвитку Збройних Сил України [4]. 

Шляхами вирішення проблеми, які реалізуються на даний час відповідно до доручення Президента України, є розробка 

(перероблення) Стратегії національної безпеки України, Воєнної доктрини України, Стратегічного оборонного бюлетеню 

України, Державної цільової оборонної програми розвитку ОВТ ЗС на 2012-2017 роки, Державної програми реформування і 

розвитку оборонно-промислового комплексу. Остання забезпечить промислову 

та технологічну базу для серійного виготовлення перспективних зразків. 
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Актуальною проблемою сьогодення є створення в Україні цілісного оборонно-промислового комплексу, отже і 

всеохоплючої централізованої системи державного управління галуззю. Саме неготовність держави (профільних органів 

державної влади) позбутися адміністрування оборонних підприємств і водночас неспроможність держави завантажити їх 

платоспроможним оборонним замовленням стали головними причинами гальмування перетворень в оборонній 

промисловості. 

Головними напрямами запровадження реформ оборонної промисловості мають бути: 

-поступовий та виважений підхід до моделі державного управління оборонною промисловістю та військово-технічним 

співробітництвом (у т.ч. експортом озброєнь), за якої за державою залишаються функції формування та координації 

військово-технічної політики, програм розвитку озброєнь та оборонного замовлення, ліцензування та експортного контролю; 

-реструктуризація оборонної промисловості на засадах системного підходу: 

а) Охоплення реструктуризацією не лише форм власності, але й фінансових і товарних ринків, менеджменту, кадрового 

потенціалу галузі та окремих підприємств; 

б) Відповідність напрямів зосередження зусиль пріоритетам внутрішнього попиту на озброєння, тенденціям на 

внутрішньому та зовнішньому ринках і в українській економіці; 

в) Диференціація організаційних форм, рішення про застосування яких мають прийматися з урахуванням специфіки 

конкретних сегментів і підприємств оборонної промисловості: стратегічних намірів; кон'юнктури і тенденцій на певних 

сегментах ринку; реальних технологічних, кадрових, фінансових можливостей самостійного розвитку; стану та перспектив 

внутрішньої і зовнішньої кооперації; інвестиційних перспектив; утворення інтегрованих структур (вертикально-інтегрованих, 

проектно-орієнтованих) не повинне бути принципом реструктуризації усієї оборонної промисловості; 

-запровадження державою стабільних правил, ефективних стимулів оборонно-промислової діяльності, а також 

безпосередньої державної підтримки науково-технологічного розвитку і зменшення диспропорцій на ринку кваліфікованої 

робочої сили; 

-створення правових та організаційних умов для запровадження ефективних систем військово-технічного співробітництва 

(офсетних, ліцензійних, коопераційних), що надають можливість здійснювати як технічну модернізацію ЗС, так і зміцнення 

оборонно-промислової бази [5]. 

У світі відбуваються швидкі трансформаційні процеси у воєнній справі, темпи яких визначаються результатами науково-

технологічного розвитку, потребами, що зумовлюються гостротою безпекової ситуації, ресурсними можливостями 

конкретних держав. 

Ефективність модернізації збройних сил випробовується практикою і залежить від обґрунтованості змін і врахування 

специфіки ситуації в районах їх застосування. 

Комплексність і значна складність проблем у секторі безпеки і оборони,cуб’єктом якого є оборонно-промисловий 

комплекс України, вимагають запровадження ефективної системи управління, координації і контролю. Об' єктами впливу цієї 

системи є процеси: по-перше, розбудови та розвитку системи оборони, по-друге, застосування цієї системи та її повсякденної 

життєдіяльності, - що відрізняються як за суттю, так і за змістом. Ці відмінності, як показує досвід не завжди враховуються 

під час розробки нормативно-правової бази та прийняття організаційних рішень. У статті, щодо надання пропозицій по 

удосконаленню системи керівних документів відносно організації державного управління оборонно-промисловим 

комплексом України автор продовжує дослідження з даної проблематики. 

Отже, сьогодні, у першу чергу, Україна має зосередити зусилля на перетворенні Збройних Сил України на важливий 

складник європейської та глобальної безпеки. Головним напрямом зусиль має стати адаптація продукції національного 

оборонно-промислового комплексу до стандартів НАТО. Питання удосконалення державного управління національним 

оборонно-промисловим комплексом є нагальною потребою з огляду на необхідність підвищення ефективності його діяльності 

в контексті інтеграції України у європейський безпековий простір. 
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MODERN TRENDS OF PROGRESS OF MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE 

In a report investigates modern progress of military-industrial complex of Ukraine that is the pressing and urgent question of present 

time trends. Actuality of it consists yet and in that the level of technical equipped influences substantial character on separate directions 

of military reform that now passes in Armed Forces of Ukraine are important. In particular, there is dependence of perspective structure 

and quantitative indexes of Armed Forces, foremost, from the quality indexes of armament and military technique. In addition, 

introduction of new armament is the factor of active search of new forms and methods of their application. Unaccount of importance 

of this aspect, and also objective economic factors did not give an opportunity on the initial stages of military building to spare the 

proper attention of development of national military-industrial complex, in relation to providing of necessities of Armed Forces of 

Ukraine in an armament and military technique, that afterwards found out defects in a power structure at removing of aggression from 

the side of the nearby state. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНОЮ БАЗОЮ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ 
На сьогоднішній час у вітчизняній банківській системі чітко прослідковується наявність кризових тенденцій, спричинених 

політичною та фінансовою нестабільністю у державі. Масові банкрутства комерційних банків викликані у переважній 

більшості випадків масштабним відтоком депозитних ресурсів та неповерненням кредитів, тобто втратою банками значної 

частини своєї ресурсної бази. За таких умов особливої актуальності набуває дослідження різноманітних аспектів, що пов’язані 

із виявленням особливостей управління ресурсною базою комерційних банків в Україні, оскільки їх врахування при розробці 

механізмів менеджменту банківськими ресурсами на мікро та макрорівнях дозволить досягнути високого рівня 

результативності банківської діяльності. 

У теорії банківської справи уявлення про формування та управлінні ресурсною базою комерційного банку складалося в 

процесі створення і розвитку комерційних банків. У фундаментальних і прикладних дослідженнях з аналізу діяльності банку 

немає загальновизнаного визначення ресурсної бази комерційного банку. Воно підміняється спорідненими поняттями 

(кредитні ресурси, пасивні операції), або визначається через склад ресурсів банку. Відповідно до точки зору, пануючої в 

зарубіжній літературі, банківські ресурси взагалі не мають самостійного теоретичного значення, а розглядаються в контексті 

практики управління активами і пасивами. Однак з позиції системного підходу банк слід вивчати як складну динамічну 

систему, в якій ресурси виконують роль «фундаменту» банківської діяльності. З огляду на це потребує конкретизації і поняття 

управління ресурсною базою банку та виявлення особливостей проведення цього процесу. 

Метою даного дослідження є виявлення та конкретизація особливостей управління ресурсною базою комерційних банків 

в Україні. До основних завдань, вирішення яких дозволить досягти поставленої мети, можна віднести: визначення переліку 

основних видів ресурсів вітчизняних банків, виявлення основ формування ресурсної бази комерційних банків в умовах 

розгортання та подолання кризових тенденцій в економіці, конкретизація поняття управління ресурсною базою банку на 

теоретичному рівні та окреслення характерних рис та особливостей організації цього процесу в Україні. 

Окремі питання управління ресурсною базою комерційних банків в Україні розкривають у своїх наукових роботах такі 

дослідники, як Л. Г. Бригінська [1], М. С. Алілуйко [2], О. Д. Вовчак [3], І. В. Дрогоруб [4], В. Б. Кириленко [5] та інші. Однак, 

перевагою та науковою новизною даного дослідження можна вважати запропоновану нижче  авторську дефініцію поняття 

управління ресурсною базою банку, а також окреслений перелік особливостей цього процесу на сучасному етапі розвитку 

вітчизняної банківської системи, поданий у висновках до роботи. 

Управління ресурсним забезпеченням має важливе значення для банків, остільки від обсягу і структури ресурсів напряму 

залежать масштаби їх активних операцій, а, отже, розміри їх доходів та прибутків, що є основою успішної майбутньої 

діяльності. Зазначені процеси вимагають від банків адекватного нарощування обсягів їх ресурсної бази, оптимізації структури 

та вдосконалення її організації, тощо [1]. 

Ресурсна база сучасного вітчизняного банку складається з власних, залучених і позикових коштів. Така структура засобів 

визначається специфікою посередницької діяльності банку, яка полягає у залученні заощаджень фізичних та юридичних осіб 

з їх подальшим наданням іншим суб'єктам фінансового ринку на умовах повернення, платності і терміновості. В цілому 

залучені і позикові кошти банку становлять більшу частину його ресурсів, власні – меншу, що становить одну із особливостей 

процесу менеджменту ресурсної бази комерційних банків. 

Управління банківськими ресурсами у загальному розумінні являє собою діяльність, пов'язану із залученням грошових 

коштів вкладників та інших кредиторів, визначенням величини і відповідної структури джерел грошових коштів в тісній 

ув'язці з їх розміщенням. Проте, вважаємо за доцільне, виходячи із особливостей процесу менеджменту, запропонувати 

наступне визначення поняття управління ресурсною базою банку як сукупність дій та операцій, пов’язаних із формуванням, 

розміщенням, використанням та контролем за власними, залученими і позиченими ресурсами банку. Для потреб ефективного 

менеджменту, управління ресурсами комерційних банків можна умовно поділити на два базових рівня - рівень держави 

(макроекономічний) та рівень самого комерційного банку. 

На рівні держави управління ресурсами комерційних банків відбувається через Національний банк України з 

використанням різних інструментів, зокрема таких, як контроль ресурсної бази банку через надання Національним банком 

України кредитів комерційним банкам, що безпосередньо впливає на величину їх пасивів; проведення операцій на відкритому 

ринку; встановлення економічних нормативів (показників) регулювання діяльності комерційних банків та величини 

обов'язкових резервів комерційних банків. 

Головне завдання внутрішньобанківського управління ресурсною базою полягає в тому, щоб мобілізувати тимчасово 

вільні грошові кошти і перетворити їх в реальні кредитні ресурси. 

Найбільш значимим процесом в управлінні ресурсною базою комерційних банків в умовах фінансового дефіциту 

вважаємо етап формування ресурсів банку. Основними складовими ресурсної бази банків традиційно виступають кошти 

фізичних осіб і юридичних осіб. Частка ж отриманих міжбанківських кредитів, зважаючи на сучасний стан банківської 

системи, скорочується. Кошти населення є основною складовою ресурсної бази сучасних комерційних банків. Що ж до 

розподілу і використання ресурсів банківського сектору, то у процесі аналізу за групами вітчизняних банків М. С. Алілуйко 

було виявлено нерівномірність розподілу і високу концентрацію власного капіталу в банках першої групи (за класифікацією 

Національного банку України) [2, С.163]. Таким чином, особливістю управління ресурсною базою комерційних банків в 

Україні можна вважати намагання сформувати ресурсну базу за рахунок власних коштів, що свідчить про неспроможність 

вітчизняних банків активно залучати ресурси на фінансових ринках.  

В умовах економічної нестабільності важко ефективно здійснювати стратегічне управління діяльністю банку загалом та 

його ресурсною базою зокрема, від формування та використання якої залежить ефективність діяльності банківської установи 

та розвиток банківського сектору загалом, адже неможливо передбачити, які тенденції пануватимуть у банківській системі 

України найближчим часом. Проте, про поточну оцінку та контроль за використанням і розміщенням ресурсів банку забувати 

не варто. Зокрема, фінансові показники діяльності банку (ліквідність, прибутковість, платоспроможність, тощо) суттєво 

залежать від ступеня управління ресурсною базою банку під час формування портфеля дохідних активів та створення обсягів 

невикористаної (резервної) ресурсної бази, що у свою чергу, дозволяє усунути недоліки в процесі управління пасивами та 

активами [3]. Таким чином, своєчасна діагностика стану формування та використання ресурсної бази банку є важливим 

етапом у процесі ефективного управління нею. 
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Проведене дослідження особливостей управління ресурсною базою комерційних банків в Україні дало змогу зробити такі 

висновки. По-перше, особливістю процесу формування ресурсної бази вітчизняних комерційних банків є домінування кошів 

фізичних осіб у активах банківських установ. У сучасних економічних умовах такий аспект можна вважати радше недоліком, 

ніж перевагою, адже нині громадяни прагнуть вилучити свої активи із банківської системи, що може суттєво вплинути на 

розміри банківських ресурсів. По-друге, на разі наявні у розпорядженні банків активи майже ними не використовуються, а 

спрямовуються у резерви задля забезпечення необхідного рівня ліквідності установи. Таке використання ресурсів не є 

ефективним з позиції прибутковості банківської діяльності, але є вимогою часу і реакцією на ті обставини, що дестабілізують 

вітчизняний банківський сектор. По-третє, процес управління ресурсною базою комерційних банків в Україні повинен 

включати такі складові, як формування ресурсів, їх розподіл і використання та контроль за ними. Лише комплексний підхід 

до менеджменту банківських ресурсів дозволить захистити вітчизняні банки від загрози банкрутства та ліквідації і 

забезпечити здатність до безперервної та рентабельної діяльності. 
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FEATURES OF THE RESOURCE BASE OF COMMERCIAL BANKS IN UKRAINE 

A definition of the resource base of the bank management, which includes features based on the definition of management is 

offered. The main sources of domestic banks resource potential are concretized. The features of the formation and use of commercial 

banks under current conditions in Ukraine are found out. 
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АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК НА ПАЛИВО ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ДОРОЖНЬОГО 

ГОСПОДАРСТВА 
Більшість проблем дорожньої галузі України пов’язані з недостатнім фінансуванням та неефективним використанням 

коштів. Саме тому вважаємо за доцільне розглянути питання джерел надходжень до держбюджету для фінансування 

дорожнього господарства,  а саме акцизний податок на паливо. 

Основними джерелами фінансування дорожнього господарства України є: 

- надходження із загального фонду державного бюджету; 

- акцизний податок із виготовлених в Україні товарів; 

- акцизний податок із ввезених на територію України товарів; 

- мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб’єктами підприємницької діяльності та 

громадянами; 

- кошти, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень; 

- довгострокові зобов’язання; 

- плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів, вагові або 

габаритні параметри яких перевищують нормативні 

Акцизний податок на пальне в Україні було запроваджено з 2011 року, на зміну транспортному збору з автовласників. Ці 

кошти спрямовувались до спеціального фонду Державного бюджету України та використовувались на ремонт і 

обслуговування автомобільних доріг. 

До державного бюджету за кожну тонну пального справляється акциз, який становить 198 євро за тонну бензину, та 98 

євро за тонну дизпалива. Розглянемо обсяги споживання палива в Україні (див табл. 1). 

Аналізуючи обсяги споживання палива в Україні, можемо сказати, що українці в середньому споживають за рік 9,5 млн. 

т. палива.  

 

Таблиця 1 

Обсяги споживання палива в Україні за 2011-2014 рр., млн. т. 

 2011 2012 2013 2014 

Бензин 4,306 4,197 3,985 3,165 

Дизпаливо  5,701 6,014 5,947 5,259 

Всього 10,007 10,211 9,932 8,424 

Джерело: Складено автором за даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості [3]. 

 

Враховуючи також середній курс євро за 2011-2014 роки (таблиця 2), можемо розрахувати надходження до бюджету від 

акцизного збору на пальне за 2011-2014 роки. І так, у 2011 році сума акцизу з пального становила – 15634,4 млн. грн, у 2012 

– 14587,3 млн.грн., у 2013 – 14555,2 млн. грн.., у 2014 – 17953,1 млн. грн. 

Таблиця 2 

Середній курс валют, грн.. 
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 2011 2012 2013 2014 

Євро 11,09 10,27 10,61 15,72 

Джерело: [4]. 

 

Однак при цьому більшу частину надходжень акцизного податку на пальне (64,5%) становить податок на додану вартість, 

який згідно з чинним законодавством спрямовуються до загального фонду держбюджету, які використовуються на різні 

соціальні потреби, а не на фінансування дорожнього господарства. А за чотири роки це – 40,460 млрд.грн., а на потреби 

дорожньої галузі залишилося лише – 22,269 млрд.грн ( в середньому 5,56 млрд в рік). 

Щорічна потреба фінансування дорожньої галузі на утримання доріг складає 35-40 млрд грн.. Враховуючи, що середні 

надходження від акцизу становлять 15 млрд. грн. в рік, то за рахунок даних коштів можна покрити 40% витрат галузі (не 

враховуючи інші надходження до дорожньої статті бюджету).  

Однак, проблемою залишається відсутність механізму розподілу акцизного податку, оскільки вся сума надходжень не 

виділяється на потреби дорожньої галузі, тому і не відбувається покращення стану автомобільних доріг.  

Згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», а також змінами до Податкового та Бюджетного 

кодексів України, цільові джерела фінансування дорожнього господарства, які раніше акумулювалися в спеціальному фонді 

держбюджету, були скасовані, а фінансування всіх видатків дорожнього господарства буде здійснюватись із загального фонду 

держбюджету. 

Окрім того, виділення коштів на автомобільні дороги відбувається за залишковим принципом, після того, як будуть 

задоволені потреби інших сфер економіки, що мають захищені статті або цільові джерела фінансування у спеціальному фонді 

держбюджету. Такі зміни, на нашу думку, призведуть до перешкод у розвитку галузі. Саме тому, для України актуальним є 

питання створення дорожнього фонду для фінансування потреб дорожнього господарства.  
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THE EXCISE TAX ON A FUEL AS A SOURCE OF THE ROAD SECTOR FINANCING 

Most problems of the road industry in Ukraine related to inadequate financing and inefficient use of resources. So it is necessary 

to consider the question of sources of the state budget revenue for financing of transport infrastructure including the excise tax on fuel. 

The excise tax on a fuel in Ukraine was set in 2011 instead of transport fee on car owners. These money was directed to the special 

fund of the State budget of Ukraine and used on repair and maintenance of motor roads. 
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В ПЕРЕХІДНИХ 

ЕКОНОМІКАХ  
За умов переходу до ринкових відносин, одним із найважливіших завдань для країни є формування стабільного та 

ефективного ринку праці. Розвиток неповної зайнятості та нелегальної трудової міграції, зростання рівня та тривалості 

безробіття стали неминучими наслідками структурних змін на шляху до ринкової економіки. Як і для решти країн перехідної 

економіки проблема безробіття із початком економічних реформ гостро постала і в Україні. Причиною цьому стали тривалі 

рецесійні процеси протягом 1990-х років, проте на відміну від решти країн Центрально-Східної Європи, Україна і надалі не 

здійснює ефективного регулювання ринку праці. В цих умовах зростає необхідність аналізу інструментів регулювання ринку 

праці в тих країнах, які попри затяжні рецесійні процеси в кінці ХХ століття змогли позбутися статусу "країни із перехідною 

економікою" і таким чином запропонувати основні принципи ефективного регулювання ринку праці в країні з перехідною 

економікою.  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/71-19
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=244984286
http://www.bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls
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Після політичних змін протягом 1989-1991 рр. країни Центральної та Східної Європи зіштовхнулися із несприятливим 

економічними умовами, адже перехід від центрально-планової до ринкової економіки зумовив неминучий удар на обсяги 

виробництва та рівень зайнятості. Протягом 1990 та 1991 років у трансформаційних країнах обсяги виробництва 

катастрофічно знизилися, а рівень безробіття продовжував надалі зростати (рис. 1.).  

Рис.1. Рівень безробіття в країнах Східної Європи протягом 1990 - 1995 рр., % 

Джерело: складено автором за даними ООН - https://data.un.org та Світового Банку - http://data.worldbank.org 

 

Практично в усіх країнах, що більш менш успішно функціонували протягом перехідного періоду, рівень безробіття зріс 

щонайменше до 10 відсотків. Чехія здавалось була одним із винятків, адже її перехід до ринкової економіки супроводжувався 

в основному низьким рівнем безробіття і варіювався у межах від 0,7% до 4%.  

Серед основних причин низького безробіття у Чехії, науковці Роберт Ґітер та Маркус Шоєр виділяють наступні [1]:  

Девальвація чеської крони на міжнародному ринку валюти, що призвела до зменшення затрат на робочу силу і вартості 

товарів. У 1991 році, реальна вартість одиниці праці в порівнянні з попереднім роком скоротилася до 80%. Як результат, на 

європейських ринках попит на чеські товари зростав разом із зростанням попиту на чеських працівників; 

Низький розмір допомоги по безробіттю, який у 1995 році становив 24% середньої заробітної плати, стимулював 

працівників Чехії погоджувались радше на низькооплачувану роботу, а не допомогу по безробіттю. Такими діями уряд не 

давав працівникам втрачати стимули у пошуку роботи, а отже і зростати рівню безробіття; 

Невелика частка сільського господарства. Приватизація земельних ділянок в перехідних країнах посилює зв'язок між 

обсягами виробництва, заробітною платою працівників та виробітком на одного працівника. Це у свою чергу  призводить до 

зменшення потреби у працівниках. У Чехії із початком трансформаційних процесів у сільському господарстві було зайнято 

11,1% працівників, в у 1995 році цей показник становив 5,3%. Як результат, зменшення таки відбулося, але на відмінну від 

решти перехідних економік у Чехії не було на стільки гостро відчутно проблеми у цій галузі. 

Низький рівень безробіття у Чехії можна було простежити лише до 1997 року. Причиною зростання рівня безробіття, на 

думку науковців, стало скорочення видатків на політику на ринку праці Чехії, які у 1992 році становили 0,37% ВВП, а вже у 

1995-1996 році - 0,17% ВВП. Водночас, видатки на активну політику на ринку праці також скорочувались із 0,2% ВВП у 1992 

році до 0,03% у 1997 році [2].  

На початку 1990-х ринок праці Угорщини стикнулася із швидкозростаючим рівнем безробіттям, що досягнув свого 

максимуму у 1993 році і опісля почав знижуватись. Характерною рисою угорського ринку праці було зниження загального 

попиту на працю. Протягом 1989 – 1992 рр. загальна кількість робочих міць у місцевій індустрії скоротилась на 35 %, адже 

пропозиція праці в основному зосереджувалась у важкій промисловості. Спробою уряду Угорщини зменшити цей надлишок 

робочої сили була програма дострокового виходу на пенсію. Таким чином у 1992 році 20 011 осіб, а у 1993 році 29 752 особи 

достроково вийшло на пенсію.  

Серед успішних заходів урядом Угорщини на ринку праці можна вважати надання допомоги безробітним у започаткуванні 

власної справи. Результатом стало значне зростання осіб, які започаткували власну справу, адже з 1991 року, коли 1 071 

безробітний став підприємцем, до 1994 кількість зросла до 13 000 осіб. Така програма для уряду Угорщини виявилась відносно 

недорогою – лише 5 % фонду зайнятості, в той час як 6 % йшло на усі заходи активної політики на ринку праці [32]. Крім 

того, у 1997 році уряд ввів новий вид програми субсидованої зайнятості, яка покривала 50 % заробітної плати працівника 

протягом одного року, якщо підприємство, що на межі банкрутства, зменшить робочі години працівника замість його 

звільнення.  

Як видно з рис. 1. найбільше від трансформаційних процесів серед досліджуваних країн постраждала Польща, у якої 

рівень безробіття був найвищим протягом 1990-1996 рр. і перевищував усі соціально допустимі його межі. У 1989 році 

Польща перша із країн колишнього СРСР стала на шлях ринкової економіки. Реформування економіки Польщі здійснювалось 

досить швидкими темпами, відомими під назвою "шокова терапія". 

Проте неефективність польського уряду у регулюванні ринку праці полягала у не спроможності побороти першопричини 

безробіття. На початку трансформаційних процесів пасивна політика на ринку праці була провідною у Польщі, в той час як 

активні заходи у боротьбі з безробіттям мали вкрай непомітні результати. Станом на 1990 рік відсоток соціальних виплат у 

відношенні до ВВП становив 33-35 %, з них 50 % припадало на пенсійні виплати [4]. Загалом, важливим недоліком ринку 

праці Польщі протягом 1990 – 1994 рр. був високий показник осіб, які достроково вийшли на пенсію. Така ситуація очікувано 

призвела до зростання податків і розмірів соціальних внесків, що посилила розрив між заробітною платою, яку отримують 

працівники і витратами на оплату праці з боку роботодавців.  

На завершення доцільно було б проаналізувати ситуацію із державним регулюванням ринку праці України. Недоліком 

України у регулюванні зайнятості була і є недостатня націленість програм на найбільш перспективну сферу економіки 

України. Так, багато країн на початку 1990-х рр. з метою державного регулювання питань зайнятості впроваджують у 

державні програми сприяння зайнятості, враховуючи при цьому різні сегменти ринку праці. Натомість уряд України, як 

країни із значними обсягами сільськогосподарських угідь, із проголошенням незалежності проводив неефективну політику 

зайнятості в цій сфері економіки. На початку 1990-х рр. сільська місцевість вважалася працедефіцитною, але вже з 1994 р. 
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рівень безробіття селян перевищує аналогічний показник для міського населення [5] і така ситуація продовжується в Україні 

і надалі. Слід зазначити, що нинішні проблеми зайнятості зумовлені тим, що в Україні недовикористовується внутрішній 

потенціал, зокрема мова йде про недостатню націленість державних програм стимулювання зайнятості у аграрному секторі.  

Підсумовуючи, можна однозначно стверджувати, що країни які стали на шлях трансформаційних процесів стикнулися із 

затяжною рецесією, яка зокрема позначилася на їх ринках праці. Базуючись на детальному аналізі державного регулювання 

ринків праць країн Центрально-Східної Європи в період переходу до ринкової економіки, можна сформулювати наступні 

принципи, на яких повинне базуватись регулювання ринку праці: 

- принцип переваги роботи над бездіяльністю. Країнам вкрай необхідно підтримувати  хоча б мінімальний зв'язок 

працівників з ринком праці, а тому їх потрібно стимулювати до пошуків тимчасової роботи або роботи неповного 

робочого дня; 

- принцип переваги заробітної плати над розміром допомоги по безробіттю. Зокрема, такий яскравим прикладом є 

політика в Чехії, яка надавала всього лише 24% середньої заробітної плати у вигляді допомоги по безробіттю і тим 

самим стимулювала безробітних до активного пошуку роботи, де заробітна плата була вищою; 

- принцип переваги перекваліфікації над безробіттям. Державними службами зайнятості завжди слід надавати 

працівникам або безробітним курси із перекваліфікації аби уникнути затяжного безробіття, тим самим зробити їх 

конкурентними на ринку праці. 

- принцип переходу від пасивної до активної політики регулювання ринку праці. Розвинені держави дійшли висновку, 

що використання програм грошової підтримки є, на справді, неефективними у боротьбі з безробіттям, а отже це 

зумовило перехід держав до використання активних інструментів.  

Отже, сучасним перехідним країнам, які неспроможні побороти постійно зростаючий рівень безробіття, також слід 

зробити цей перехід до активних дій на ринку праці, які проявили свою ефективність у низці перехідних країн 

трансформаційного періоду. 
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MAIN PRINCIPLES OF EFFECTIVE LABOR MARKET REGULATION IN TRANSITION COUNTRIES  

Ukraine is one of the European country, which is still suffering transition recession that began in 1990. In order to provide Ukraine 

with recommendations it is necessary to analyze experience of transition countries of Europe that were successful in regulating labor 

market. One of the example is the Czech Republic that has the lowest unemployment rate within European transition countries. Based 

on the analysis, number of principles for effective labor market regulation were suggested.   

Юрій Никитюк  
Львівський національний університет імені Івана Франка 

АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ЩОКВАРТАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ І РІВНЯ ЦІН З 

МОНЕТАРНИМИ АГРЕГАТАМИ ЗА ПЕРІОД 2002 – 2009 РОКІВ ТА ПОРІВНЯННЯ ОТРИМАНИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ З АНАЛОГІЧНИМИ РОЗРАХУНКАМИ ПО ДЕЩО ШИРШИХ ПЕРІОДАХ 
На основі квартальної статистики показників монетарної та реальної економіки розраховано взаємні показники кореляції. 

Зі  пропозиції грошей узято показники монетарних агрегатів, грошової бази, величини переказних коштів, також зокрема у 

гривні і у валюті, величини строкових вкладів, а також показник внутрішнього кредиту. Зі сфери цін взято показники ІСЦ та 

ІЦВ. З фінансового ринку використано облікову ставку, відсоткові ставки ринкові, вкладні і позичкові у гривні і у валюті. 

Зауважимо, що монетарні показники мають запасову природу, а показники рівня цін і відсоткові ставки мають потокову 

природу, тому, щоб аналізувати їхні взаємозв’язки, окрім звичайних розрахунків кореляції між ними, доцільно по потокових 

показниках розрахувати відповідні запасові показники — абсолютні індекси цін, а також абсолютні міри нарощування по 

відсоткових ставках — і відповідні показники кореляції.  

Задля поглиблення аналізу також застосовувалося порівняння показників кореляції по основному періоду з показниками 

кореляції по ширших періодах, що дає змогу точніше охарактеризувати економічну ситуацію в даний період та особливості 

макроекономічної політики, що проводилася в цей період.  

Взаємна кореляція грошових агрегатів та інших показників і складових грошової маси сподівано тісна. Аналогічна 

теоретично передбачувана кореляція грошових показників з абсолютними показниками рівня цін. 

Монетарна база є основою для оцінювання ІСЦ, оскільки в сучасній монетарній системі вона грає роль «реальної» міри 

вартости, схожу до тієї, яку раніше виконувало золото. Кореляція монетарної бази із абсолютним показником рівня цін на 

основі ІЦВ також одна з найвищих. Те, що ступінь кореляції переказних коштів із цим показником рівня цін трохи вищий, не 

є дивним, оскільки підприємства здійснюють свою діяльність використовуючи поточні рахунки і переказ коштів більшою 

мірою як готівку, таке положення унормовано законодавством. Переказні кошти є грошима, оборотним капіталом для ведення 

господарської діяльності в країні. 

Наявність зв’язку між індексами інфляції ІСЦ і ІЦВ з показниками складових пропозиції грошей свідчить про роль 

сподівань при ціноутворенні. В порівнянні показник ІСЦ дещо більше піддається впливу сподівань, оскільки маркетингова 

складова бізнесу легше піддається контролю, її механізми дають змогу за коротший час реагувати на зміну ринкової ситуації. 
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Виробнича складова господарювання більш інертніша, хоча, як показує ступінь кореляції також підлягає підлаштуванню під 

очікуваний рівень інфляції. Протягом основного періоду створення грошей банківською системою мало спекулятивний 

характер і мало було пов’язане із фізичною економікою. Ця негативна тенденція сприяє знеціненню національної грошової 

одиниці. Аналогічно, спекулятивний, а не виробничий характер мали і валютні поточні рахунки. Наявність значного зв’язку 

переказних валютних рахунків та внутрішнього кредиту з ІСЦ, на відміну від ІЦВ, свідчить про поширений спекулятивний 

характер торгівлі товарами.  

По основному періоду загалом ступінь кореляції вищий, ніж по ширшому, тобто значення сподівань стало більшим, а це 

і є знаряддям контролю за інфляцією. Прогнозується ріст ВВП, темп інфляції і відповідно до цього проводиться монетарна 

експансія згідно з монетарним правилом. У порівнянні із ІЦВ кореляція з ІСЦ має вищий ступінь тісноти зв’зку. Тобто роль 

сподівань в ІЦВ набагато менша. Не дивно, адже ІЦВ характеризує більше сторону сукупної пропозиції — виробничі 

можливості економіки, а ІСЦ — сторону сукупного попиту. 

Ситуація на процентному ринку строкатіша. Відсоток набагато більше мінливий і виражає набагато ширший масив 

відомостей про господарювання. Міра ступеня тісноти взаємозв’язку з обліковою ставкою середня і більш-менш однорідна 

по всіх складових пропозиції грошей, за винятком знаку по основному і ширших періодах. Збільшення пропозиції грошей має 

зменшувати відсоток. По ширших періодах таке дійсно має місце. В основному періоді кореляція облікової ставки позитивна. 

Тобто незважаючи на розширення грошової маси відсоток зростає. Тобто відсоток зростає за правилом Фішера через 

збільшення інфляційної премії. Наші монетарні органи навчилися керувати інфляцією до певної міри, однак управління 

процентними ставками вимагає набагато більше майстерности. 

Ринкова ставка у гривні по знаку відображає аналогічну ситуацію до облікової ставки по різних періодах, однак по модулю 

ступінь зв’язку дещо менший, хоч і залишається значним. З величин кореляції випливає, що стан валютних вкладів впливає 

на гривневі рахунки. Вплив сподівань на відсоток в основний період був меншим. Монетарні органи слідкували за інфляцією 

через механізм сподівань, однак за відсотком так ще не можуть слідкувати. Ступінь менший, бо передавальний механізм 

включає в даному випадку ще одну ланку. Відсоток зростає від розширення пропозиції грошей, хоча мав би падати, через те, 

що інфляція підвищує відсоток. 

Ринкова ставка по валюті не показує значущого зв’язку з монетарною базою, поточними рахунками, строковими 

вкладами, обсягом внутрішнього кредиту, має слабкий зв’язок з обсягом поточних вкладів у валюті. Поточні валютні вклади 

в основному не мають приносити прибуток, однак поточні гривневі рахунки демонструють пов’язаність із ринковою ставкою 

у валюті, що можна пояснити тим, що такі рахунки частково використовуються для валютних операцій. Знак відповідний. 

Збільшення обсягу поточних гривневих рахунків як збільшення пропозиції грошей виливається в купівлю іноземної валюти, 

що розширює пропозицію останньої поза банківським сектором і тому може зменшувати валютну відсоткову ставку у випадку 

значного вкладання цих коштів на валютні депозити. Середній ступінь і знак зв’язку валютної ставки із обсягами готівки, М1 

і М2 можна таким же чином пояснити. Відзначимо відсутність зв’язку строкових вкладів, серед яких є і валютні з ринковою 

валютною ставкою. Отже така ставка не зовсім встановлюється за «ринковим» механізмом. 

Відсоток по гривневих вкладах, відзначмо, має найвищий ступінь кореляції з монетарною базою (та іншими показниками 

по основному періоді) порівняно з іншими відсотками, що можна повністю пояснити природою такої ставки. З усіх 

розглядуваних ставок вона найбільше пов’язана з пропозицією грошей, що підтверджується і знаком кореляційних 

коефіцієнтів. Варто відзначити тісноту зв’язку обсягу поточних валютних рахунків із цією ставкою. Вища гривнева ставка 

передбачає вищий ступінь ризику, тому підприємці країни страхуються купівлею валюти. 

По ширших періодах знак тримається від’ємний, однак по модулю величина кореляції порівняно з іншими відсотками 

менша. Тобто на вклади у гривні меншою мірою впливають чинники пропозиції грошей, що означає, що гривневі вклади не 

зайняли повністю свою нішу у фінансах господарства країни, населення віддає перевагу іншим вкладанням коштів. По 

ширшому періоді знак відповідає теорії. Те, що у вужчому періоді знак позитивний, вказує на те, що основним витіканням 

грошей є не банківські вклади. Хоча для нормального функціонування банківського ринку роль вкладів мала би бути 

визначальніша. Можна сказати, що в основному періоді складові грошової маси представляють більшою мірою сторону 

пропозиції, а по ширших періодах — попиту. Така ситуація стосується більшости розглядуваних ставок.  

Загалом кореляція по валютних вкладах зі складовими грошового ринку менша порівняно з гривневими вкладами, 

результат очікуваний. По ширших періодах маємо слабкий зв’язок. По основному періоді сила зв’язку середня, знак 

позитивний. По валютних вкладах позитивний знак природніший (за умов значної доларизації), він виражає сторону попиту, 

а не пропозиції. Загалом по вкладах значення кореляції вказує на тісніший зв’язок відсоткових ставок із поточними 

валютними рахунками та обсягом внутрішнього кредиту, що підтверджує використання грошової експансії саме на 

валютному ринку. 

Загалом відсотки по позиках мають від’ємну кореляцію, що цілком пояснюється теорією. Цікаво, що по валютних позиках 

ситуація більш-менш однорідна навіть по різних періодах. Спостерігається середня тіснота зв’язку. Зокрема відзначмо, що 

найвищий ступінь кореляції позикового відсотка у валюті з обсягом поточних гривневих вкладів! Тобто ці поточні рахунки 

великою мірою використовуються для придбання валюти. Це негативна тенденція. Позитивним є те, що вищий ступінь 

кореляції по ширших періодах. Тобто останнім часом та негативна тенденція виправляється. 

По гривневих позиках у ширших періодах ситуація наближається до валютних, однак все-таки сила зв’язку, хоч і середня 

як у тих, але явно слабша. Це все пояснюється природою даної відсоткової ставки. По основному періоді взаємозв’язок явно 

слабший. Найслабшим є зв’язок із поточними валютними рахунками. Що теорією легко обґрунтовується — брати позику у 

гривні, щоб відкрити поточний рахунок у валюті нерозумно. Але наявність хоч і слабкого зв’язку викриває всю абсурдність 

економічної ситуації в країні. Мало хто переймається власне господарюванням, набагато більше люди займаються 

спекуляціями, а то і корупцією чи взагалі розкраданням. Слабкий зв’язок у вужчому періоді показує як мало випущені 

центральним банком гроші використовуються для свого природного використання — забезпечення господарювання 

(монетарна база), як мало випущені банківською системою гроші вкладаються населенням на гривневі депозити — вкрай 

негативне явище для стабільності банківської системи (строкові вклади), добре хоч по вужчому періоді найсильніша 

кореляція з поточними рахунками загалом є найвищою, можна навіть сказати, що зв’язок не слабкий, а середній — дещо 

вищий, — тобто хоч поточні потреби певною мірою забезпечуються грошовою експансією.  

Плачевна ситуація з внутрішнім кредитом — тут узагалі відсутній значущий зв’язок. Тобто вся могутня сила економічного 

кредиту в країні не використовується для свого первісного, природнього та найважливішого призначення — фінансування 

економіки. Ця відсоткова ставка має бути в межах прийнятних для економіки. Це є основа здорової і процвітаючої економіки. 
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Відсоток по суті схожий до індексів ІСЦ та ІЦВ. Міра в обох випадках та ж сама. Тому за аналогію можна по ньому 

вирахувати відповідний «абсолютний» показник «приросту капіталу». Як показують відповідні розраховані кореляції — 

зв’язок абсолютних показників «приросту капіталу», відповідних до різних відсоткових ставок, із складовими грошей країни 

переважно дуже тісний, в інших випадках тісний. Причому по основному періоді зв’язок явно сильніший. Тому вище 

розглянуті значення кореляцій самих відсотків, аналогічно до ситуації з рівнем цін, виражають вплив відповідних сподівань. 

Кореляції відповідних абсолютних показників демонструють наскільки сильно взаємопов’язана фізична і фінансова 

економіки, а також взаємозалежність всіх складових грошової економіки. 

Причому можна відзначити, що «цифри не можуть брехати», тобто можна виявити на основі статистичних даних 

особливості політики, на яких офіційно не наголошувалося, або навіть котрі приховувалися. Мало того, навіть у випадку 

підтасування статистичних даних, оскільки за основу бралися істинні дані, з яких вже підбиралися необхідні значення 

офіційно виданих даних, щоби підтвердити певні положення чи заяви органів, що проводять економічну політику, то навіть 

після такої зміни через те, що існує кореляція між істинними даними і підібраними (сам механізм підтасування передбачає 

такий взаємозв’язок), можна виявити істинну ситуацію, що мала місце у відповідний період, або в крайньому випадку ближчу 

до істини картину реальності, аніж згідно з офіційним викладенням економічної політики. 

Yuriy Nykytyuk  

Ivan Franko National University of L`viv  

THE CORELATION ANALYSIS OF FINANCIAL AND PRICE QUARTERLY INDICES WITH MONETARY AGGREGATES 

DURING 2002 – 2009 YEARS AND ITS COMPARISON WITH THE SAME CALCULATIONS FOR LONGER PERIODS 

The mutual correlations between monetary aggregates are expectedly close. The same is about absolute price indices. One of the 

closest is correlation with monetary base. Relatively high is interdependecne between demand deposits and monetary aggregates. The 

connection between relative price indices and monetary aggregates makes evident the impact of expectations. In the main period 

correlation is higher, which means that expectations influence became more important, or in other words this makes apparent using of 

inflation targeting tools. 

Correlations between interest rates and monetary aggregates are more complex. The nature of interest rates makes them more 

variable. Using of absolute measure of capitalisation by interest rate reveals very tight correlation with monetary aggregates. Similarly 

to price indices correlations between interest ratres and monetary aggregates indicate expectations impact. Calculations reveal high 

degree of dollarization in the economy of Ukraine. 

Орест Овчар  
Львівський національний університет імені Івана Франка 

АКТУАЛЬНІСТЬ СТРАХОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО 

ЕФЕКТИВНОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
Значення страхових компаній на фінансовому ринку важко переоцінити, оскільки вони виступають найбільш потужними 

інституційними інвесторами в Європі. У зв'язку з тим, що більшість договорів страхування створюють порівняно 

передбачуваний обсяг зобов'язань для страхових компаній, певна частка страхових резервів може навіть інвестуватись у 

довгострокові активи, а також активи з низьким ступенем ліквідності. Зважаючи на це, страхові компанії самі по собі є 

привабливим об'єктом для інвестицій. 

Слід зазначити, що відносна стабільність надходження страхових премій, навіть у періоди економічного спаду, дозволяє 

страховим компаніям застосовувати певну частку останніх для купівлі активів, ціна на які в даний час є меншою за ринкову. 

Отже, страхові компанії можуть справляти контрциклічний і стабілізуючий ефект на фінансові ринки й економіку в цілому 

[1, с.128]. 

Останнє десятиліття український страховий ринок розвивався стрімкими темпами, про що свідчать статистичні дані 

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. Якість функціонування вітчизняного страхового ринку 

яскраво виявила фінансова криза 2009 року. По-перше, призупинилася висхідна тенденція розвитку страхового ринку 

України. По-друге, у цей рік Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України вилучила із Державного 

реєстру фінансових організацій 34 страхові компанії через неспроможність виконання своїх зобов’язань, у 24-х СК були 

зупинені ліцензії, у 26-ти – анульовані ліцензії. 

Звичайно, криза світового фінансового ринку не могла не торкнутися страхової сфери України як його частини. Проте 

вплив цієї кризи виявився драматичним для вітчизняних страхових компаній, оскільки топ-менеджери страхових компаній не 

приділяли достатньої уваги питанню ефективності управління. 

Ситуація, що склалася, засвідчила підвищену чутливість страхових організацій до впливу зовнішніх чинників та 

неефективний менеджмент, що не забезпечував фінансової стійкості страхових компаній і не застосовував системного 

підходу до управління. За умов активного розвитку страхової сфери значна частина топ-менеджерів робила ставку на 

захоплення частки ринку шляхом демпінгування цін, не приділяючи при цьому належної уваги управлінню страховими 

резервами, зокрема рівню їх ліквідності [4, с.46]. 

Підтримка стабільності функціонування страхових компаній (СК) є важливим аспектом з точки зору подальшого розвитку 

страхового ринку у світовому масштабі і вимагає ефективного провадження страхового менеджменту [1, c.129] . 

Особливе значення у діяльності страхової компанії відводиться політиці перестрахування. Потреба у перестрахуванні 

виникає тоді, коли зобов’язання страховика за договором більші за фінансові ресурси компанії. Згідно з вимогами Закону 

України «Про страхування» страхова компанія зобов’язана перестрахувати страхові ризики, якщо страхова сума за окремим 

об’єктом страхування перевищує 10% суми сплаченого страхового фонду і сформованих вільних резервів та страхових 

резервів [3, c. 101]. 

Для управління страховою компанією необхідно також ураховувати вплив зовнішніх чинників. Джерелами їх породження 

можуть бути світовий фінансовий і страховий ринки, український фінансовий та страховий ринки, органи державної влади, 

природні катаклізми тощо. Труднощі прогнозування такого впливу додатково ускладнюють управління страховою 

компанією. 

Отже, критерієм ефективності управління страховою компанією є досягнення та збереження нею фінансової стабільності 

в умовах динамічного розвитку страхового ринку України, що зазнає комплексного впливу ряду факторів [4, с.46]. 



22nd International Scientific Conference of Students, Postgraduates and Young Researchers 15-16 MAY, 2015  

ACTUAL PROBLEMS OF UKRAINE’S ECONOMIC SYSTEM FUNCTIONING  L’VIV 

152 

Великим недоліком страхового менеджменту українських страховиків є перекладання функцій ризик-менеджменту на 

бухгалтерію компанії, тим самим підміняючи аналіз ризику по компанії складанням звітності для контролюючих органів. 

Функції ризик-менеджменту та бухгалтерського обліку дещо різні. Якщо бухгалтерський облік фіксує наявні збитки, то ризик-

менеджмент ставить собі за мету здійснення превентивних заходів для зменшення імовірності реалізації ризиків [3, c. 102]. 

Слід зауважити, що поряд з ризик-менеджментом важливе значення для підтримки стабільності страхової компанії має 

вибір стратегії у різних сферах її управлінської діяльності: управління страховим портфелем, процесом андеррайтінгу, 

політикою формування та розміщення страхових резервів, розширенням обсягів діяльності, взаємодією з діловими 

партнерами [1, c. 129]. 

На тактичному рівні управління страховою компанію можливими заходами підвищення ефективності страхового 

менеджменту задля вирішення базових проблем можуть бути такі заходи : 

1. Визначення методології розрахунку страхових тарифів, що забезпечить еквівалентність зобов’язань страхувальників і 

страховика. Йдеться про обсяг страхових премій, адекватний потенційним страховим виплатам, який дозволить виконувати 

страховикові свої зобов’язання не лише перед клієнтами, а й перед співробітниками, постачальниками та іншими 

контрагентами. 

2. Створення системи управління обсягом і ефективністю розміщення частини статутного фонду, вибір підходу до 

формування гарантійного фонду та його розрахунок, виявлення видів страхування, що потребують формування вільних 

резервів і визначення розмірів цих резервів. 

3. Формування системи управління розміром та структурою страхового портфеля, що забезпечить бажану фінансову 

надійність і прибутковість діяльності страхової  компанії за поточних умов внутрішнього та зовнішнього середовища її 

функціонування. 

4. Встановлення розміру страхових резервів, адекватного зобов’язанням; формування страхових резервів з урахуванням 

особливостей видів і об’єктів страхування, розподілу ризиків у просторі та часі й інших об’єктивних характеристик ризиків, 

які взяті на страхування; запровадження системи ефективного розміщення страхових резервів. 

5. Застосування системи перестрахування, яка дозволить збалансувати ризики, страховий портфель та страхові резерви 

страхової компанії, враховуючи обсяги і структуру власних коштів страховика [4, с. 48]. 

Отже, для забезпечення фінансової надійності страхової компанії необхідно розробити систему тактичного менеджменту, 

що дасть змогу комплексно вирішити базові проблеми управління нею та враховуватиме зовнішні впливи. Найбільш 

відчутними для сучасного страхового ринку є ризики, спричинені такими чинниками, як: зміна курсу валют, відсоткових 

ставок та вартості нерухомості, недостатність страхових премій і страхових резервів, катастрофічні збитки, помилки 

персоналу, недосконале законодавство та ін. Вони мають бути взяті до уваги при прийнятті рішень на різних рівнях 

управління страховою компанією (залежно від природи ризику, його прогнозованості та масштабу можливих наслідків). 
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ACTUALITY OF INSURANCE MANAGEMENT AND WAYS OF IMPROVING OF ITS EFFICIENCY IN CURRENT PHASE 
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In this scientific work are defined key descriptions of current situation on reinsurance market in Ukraine. There are given strong 

arguments for the importance of internal insurance markets. Also are proposed some specific measures to make it work better and more 

efficient. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 
Для України в сучасних умовах розвитку потрібні значні зміни у сфері соціального захисту населення, тому що соціальний 

захист є основним завданням соціальної політики держави і ставить за мету забезпечення добробуту та прав і гарантій людини 

у сфері рівня і якості життя [1, с 456]. Адже сьогодні в Україні поглиблюється соціальне розшарування, яке призводить до 

розбалансування можливостей задоволення основних соціальних потреб населення. На сьогодні основною проблемою в 

Україні є і залишається проблема подолання бідності. Висока диференціація умов і рівня життя українського населення, 

нерівномірність розвитку регіонів, поширення масштабів безробіття, а також вплив світової фінансової кризи стримують 

динаміку соціально-економічного зростання країни та підсилюють соціальне напруження [2]. Тому сьогоденні зміни розвитку 

сучасного українського суспільства вимагають позитивних зрушень у розвитку національної економіки та пошуку 

ефективних методів підвищення рівня та якості життя населення. За цих умов необхідна реалізація виваженої державної 

соціальної політики, яка повинна забезпечувати соціально-економічне зростання країни та сприяти впровадженню нових 

методів, норм та державних стандартів рівня і якості життя для всього українського населення. 

Рівень життя – це складна соціально-економічна категорія, яка відображає сукупність відносин та умов, що визначають 

життєдіяльність та розвиток людей. Якість життя – ступінь відповідності умов і рівня життя науково обґрунтованим 

нормативам або визначеним стандартам [3, с. 240]. Під якістю життя розуміють також задоволеність населення життям з 

точки зору широкого набору потреб та інтересів [4, с. 462]. Рівень та якість життя характеризує досягнутий на певний 

проміжок часу в суспільстві ступінь задоволення різноманітних потреб населення, що є предметом соціального захисту – 

необхідного елемента функціонування будь-якої розвиненої держави, який слугує основною складовою соціально-розвинутої 

держави, адже його предметом є людина та можливості її всебічного розвитку. Гідний рівень якості життя всіх категорій 
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населення потребує запровадження та дотримання високих соціальних стандартів, що є однією з основних функцій 

соціального захисту населення. Рівень життя постійно змінюється і залежить від стану економіки. На сьогодні визначальним 

чинником, що впливає на рівень життя українського населення, є економічна ситуація, що склалася в країні сьогодні, 

системний аналіз якої дає змогу зрозуміти реальну масштабність макроекономічних диспропорцій, що виникли внаслідок 

гіперінфляційних потрясінь, і які в умовах кризової стагнації економіки призвели до значних втрат життєвого рівня населення 

України [5]. Відомо, що рівень та якість життя населення є показником результативності соціальної політики держави. Проте 

соціальна політика України базується переважно на категорійних принципах надання допомоги. Обсяги допомоги, які 

надаються на виключно адресних засадах (з перевіркою доходів одержувачів) становлять менш ніж 1% від загальних видатків 

на соціальний захист [6]. Цей показник є надто малим порівняно з країнами ЄС, де він становить 12-15%. 

На сьогоднішній день Україна опинилася за межами економічного та соціального прогресу. Відсутня збалансованість між 

економічним зростанням та соціальними видатками і неспроможність національної економіки повністю забезпечити всі 

зобов’язання держави, що дуже перешкоджає ефективному соціальному розвитку. Більшість нормативних актів у сфері 

соціального захисту та соціального забезпечення прийняті у різний час і нерідко є суперечливими. Крім того, чинне 

законодавство України встановлює набагато більше різноманітних видів пільг, виплат та послуг у соціальній сфері, ніж це 

передбачено Конституцією або міжнародно-правовими зобов’язаннями нашої держави. Розміри різноманітних видів 

допомоги в Україні є невисокими, у більшості випадків вони не сягають розміру прожиткового мінімуму, а сім’я, яка належить 

до найбіднішого населення, одержує менше допомоги, ніж середньостатистична сім’я. Останні дані підтверджують той факт, 

що Україна перебуває серед країн з високим рівнем бідності. На сьогодні низка питань відносно подолання бідності 

залишаються невирішеними. Все це свідчить про гостроту проблеми бідності українського населення, офіційним визнанням 

чого слугує Указ Президента України “Про невідкладні заходи з подолання бідності” № 274/2010 від 26 лютого 2010 р. На 

виконання Плану організації реалізації зазначеного нормативного акта розроблено проект Закону України “Про затвердження 

Загальнодержавної програми подолання та запобігання бідності в Україні на 2010-2015 роки” [7]. Також слід звернути увагу 

на те, що на сьогодні в Україні висока питома вага пенсійних виплат у державних видатках та у ВВП, що обумовлено високим 

рівнем демографічного старіння населення, низьким віком виходу працівників на пенсію та можливістю дострокового набуття 

пенсійного права. Як показує світова практика, вирішенням аналогічної проблеми є перехід на умови індивідуалізації 

пенсійних рахунків, зменшення пільгових умов призначення пенсій, підвищення пенсійного віку відповідно до демографічної 

ситуації, стимулювання подовження періоду трудової активності. Прийняття рішення щодо цих питань є складним завданням, 

однак в Україні вже сьогодні треба приймати рішення, щоб запобігти невідворотній ситуації в майбутньому [8, с. 6]. Тому 

підвищення пенсійного віку в Україні є неминучим, оскільки в Україні найнижчий пенсійний вік, баланс Пенсійного фонду 

від’ємний, кількість пенсіонерів збільшуватиметься, кількість населення в Україні зменшуватиметься. Пенсійний фонд і 

взагалі пенсійна система в Україні потребують кардинальної реформи.  

Одним з найважливіших залишається питання оплати праці, що є основним показником забезпечення матеріального 

добробуту працездатного населення України. Невиважена політика у сферах ціноутворення і заробітної плати призводить до 

подальшого зниження рівня життя українського населення, знецінення мотивації трудової діяльності, підсилює соціальну 

напруженість і стихійні тенденції в розвитку суспільства. Рівень соціальної захищеності українського населення є низьким 

порівняно зі стандартами розвинутих країн не стільки через слабку соціальну спрямованість державних витрат, скільки через 

низький рівень оплати праці. Втрата системи безплатного розподілу житла, перехід до платних освітніх послуг, багатьох 

послуг охорони здоров’я ще більше посилюють роль саме оплати праці в забезпеченні добробуту людей. Як зазначають 

експерти, кожному третьому мешканцю України заробітної плати не вистачає для придбання необхідних життєвих потреб, а 

кожний другий працездатний мешканець України працює на умовах вторинної, третинної зайнятості, одержуючи доходи в 

тіньовому секторі економіки, які не оподатковуються.  

Вплив держави на регулювання оплати праці здійснюється переважно через установлення розміру мінімальної заробітної 

плати, умов і розмірів оплати праці працівників установ й організацій, що фінансуються з бюджету, керівників державних 

підприємств. Прожитковий мінімум визначається на основі так званого кошика споживача. Кошик споживача – вартість 

стандартного набору товарів та послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості. 

Проте розрахунки політиків відстають від реального життя. За даними Рахункової палати, за минулий рік прожитковий 

мінімум номінально збільшився тільки на 2,2%, однак з урахуванням індексу споживчих цін реально знизився на 7,2%. У 

структурі витрат громадян, які отримують дохід на рівні прожиткового мінімуму, близько 80% становлять продукти 

харчування. Зрозуміло, що цих коштів не може бути достатньо для проживання, якщо гречка виросла в ціні на 300%, а овочі 

– на 70-100% [9]. 

Отже, не дивлячись на те, що прожитковий мінімум із року в рік зростає, він ледве забезпечує первинні або фізіологічні 

потреби людини та практично ігнорує соціальні потреби, які є невід’ємною складовою гідного життя. Аналіз показників 

прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати свідчить про те, що система соціального захисту та соціального 

забезпечення в Україні не відповідає європейським стандартам. Незважаючи на зростання цих показників, їх співвідношення 

залишається далеким від стандартів Європи, відповідно до вимог якої мінімальна заробітна плата повинна становити не 

менше ніж 2,5 прожиткового мінімуму [10, с. 91]. Соціальні потреби найбільш соціально незахищених категорій населення в 

Україні задовольняються недостатньою мірою: високий рівень бідності, особливо у сім’ях із дітьми та сім’ях з інвалідами або 

непрацюючими особами працездатного віку, свідчить про недостатню ефективність механізмів соціальної підтримки з боку 

держави найбільш соціально незахищених категорій населення [10, с. 100-101].  

Таким чином, найважливішим напрямом соціально-економічної політики уряду та держави повинно бути досягнення 

стійкої позитивної динаміки добробуту населення на основі збільшення платоспроможного попиту, зокрема підвищення 

заробітної плати працюючого населення. Необхідною постає 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 кількох 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. Також необхідно встановити реальний прожитковий мінімум, удосконалити 

методику його визначення, яка має узгоджуватися із соціально-економічними умовами, що змінюються в країні, а також з 

необхідністю переходу до міжнародних стандартів в умовах зростаючої глобалізації [5, с. 7].  
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Bohdana Oliferchuk 

Ivan Franko National University of L`viv  

STATE REGULATION OF LIVING STANDARDS 

The article the modern state of the system of social protection of population in Ukraine and problem is investigational in the sphere 

of government control of level and quality of life of the Ukrainian population, as a basic index of efficiency of social policy.  

Адріана Підвальна 
Львівський національний університет імені Івана Франка  

АКТУАЛЬНІСТЬ ОНОВЛЕНИХ ФОРМ ЗВІТНОСТІ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ 
Завершальним етапом облікового процесу є складання звітності. Як суб’єкти господарювання, так і бюджетні установи, 

зобов’язані складати фінансову звітність на підставі даних бухгалтерського обліку. Фінансова звітність бюджетних установ 

– це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів 

установ за звітний період. Метою складання фінансової звітності установ є подання користувачам повної, правдивої та 

неупередженої інформації про фінансовий стан бюджетної установи, виконання кошторису доходів та видатків за звітний 

період [1]. 

Вітчизняне законодавство визначає основні напрямки та положення реформування обліку в бюджетній сфері, які 

законодавчо закріплені у Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження стратегії модернізації системи 

бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки» від 16 січня 2007 року № 34 [6]. Відповідно адаптація до 

нових змін є невід’ємним елементом облікового процесу бюджетних установ. 

Мета даного дослідження полягає в ознайомленні з переліком нововведень та спробою оцінки їх необхідності для 

бюджетного обліку. 

Можна визначити такі основні напрями модернізації обліку [6]:  

- удосконалення системи бухгалтерського обліку;  

- удосконалення системи фінансової звітності та звітності про виконання бюджетів;  

- створення уніфікованої організаційної та інформаційної облікової системи. 

Удосконалення різних форм звітності дозволяє зручніше проводити аналіз їх обсягів і структури в декількох аспектах, 

щоб отримувати детальне уявлення про діяльність бюджетної установи. Також можна зробити висновок про сильні і слабкі 

сторони даної установи, поточні і потенційні проблеми чи недоліки в управлінні. 

Міністерство фінансів України Наказом від 04.03.2015 р. № 289 затвердило зміни до Порядку складання фінансової, 

бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 24.01.2012 р. № 44 [4]. 

Таким чином, в новій редакції викладено[4]: 

- Баланс (форма № 1); 

- Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д,    № 

4-2м); 

- Звіт про рух необоротних активів (форма № 5); 

- Звірка показників форм фінансової та бюджетної звітності. 

Одним з її ключових напрямків реалізації зазначених заходів є удосконалення системи бухгалтерського обліку в 

державному секторі через розроблення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. У результаті чого із 1 

січня 2015 року запрацювали 9 Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також  

нове положення про інвентаризацію, відповідні зміни на 2015 рік та деякі НП(С)БОДС перенесені на 2016 рік (таблиця 1). 

Важлива інформація міститься у кожному чинному НП(С)БОДС, що в свою чергу сприяє прозорості інформації про 

державні фінанси. Це, в певній мірі, пришвидшить прийняття рішень, оскільки всі дії є прописані та законні, якщо 

виконувалися згідно НП(С)БОДС [3]. 

Окрім цього у робочий процес бухгалтерії вносяться і інші зміни. Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 

р. № 879 було затверджено Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, яке застосовується юридичними особами, 

створеними відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності (крім 

банків), а також представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності [5]. 
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Таблиця 1 

Набуття Стандартами чинності у 2015 та 2016 роках 

НП(С)БОДС в 2015році НП(С)БОДС в 2016році 

«Основні засоби»; 

122 «Нематеріальні активи»; 

123 «Запаси»; 

125 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок»; 

127 «Зменшення корисності активів»; 

128 «Забезпечення, непередбачені зобов'язання та 

непередбачені активи»; 

130 «Вплив змін валютних курсів»; 

132 «Виплати працівникам»; 

133 «Фінансові інвестиції». 

101 «Подання фінансової звітності»; 

102 «Консолідована фінансова звітність»; 

103 «Фінансова звітність за сегментами»; 

105 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»; 

124 «Доходи»; 

126 «Оренда»; 

129 «Інвестиційна нерухомість»; 

131 «Будівельні контракти»; 

134 «Фінансові інструменти»; 

135 «Витрати». 

Джерело: [3]. 

 

У Положенні чітко прописано основні правила організації та проведення інвентаризації (розділ II). Окремо розглянуто 

порядок інвентаризації активів та зобов’язань (розділ III): основних засобів, нематеріальних активів, капітальних 

інвестицій, запасів, біологічних активів, готівки, грошових коштів та їх еквівалентів, бланків документів суворої 

звітності, дебіторської та кредиторської заборгованостей, витрат і доходів майбутніх періодів, забезпечень та резервів. 

Наступний розділ присвячено правилам перевірки та оформленню результатів інвентаризації (розділ IV) [5]. 

Можна зазначити, що цього року бюджетні установи отримали значну увагу від Міністерства фінансів. Оскільки, нові 

закони та положення, додаткові інструкції, методичні засоби завжди залишалися показником доброго регулювання, контролю 

та виконання всіх операцій законно, то в даному випадку – це теж є позитивним явищем.  

Єдина нормативно-правова база удосконалення методології обліку та складання звітності, запровадження інформаційних 

технологій є необхідними для модернізації системи обліку в державному секторі. Удосконалення обліку в бюджетних 

установах дозволять забезпечити реальність планових показників бюджету та їх виконання, визначити основні напрями 

бюджетного фінансування, забезпечити ефективне використання фінансових ресурсів та збереження коштів загального та 

спеціального фондів. Надання чинності 9 НП(С)БОДС [3], Положенню про інвентаризацію [5] та новим формам звітності [4] 

підтверджує успішність реформування бюджетного обліку в Україні. 
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Adriana Pidvalna 

Ivan Franko national university of L`viv 

THE RELEVANCE OF UPDATED REPORTING FORMS IN BUDGETARY INSTITUTIONS OF UKRAINE 

The thesis related to the importance of the financial reporting process. This process is important both for business and for the budget 

sector. The financial statements of budgetary institutions – is a financial statements, containing the information about financial state, 

results of operations and cash flows in organizations during the reporting period. The purpose of financial reporting is to provide users 

agencies complete, accurate and unbiased information on the financial state of budget organization, the performance of its revenues 

and expenses during the reporting period. Conducted the characterization of entry into force of the National Provisions (Standards) in 

2015 and 2016 respectively. It is emphasized that the entry into force of the Regulation on inventory and new reporting forms greatly 

contributed to the success of accounting process in Ukraine. 

Вікторія Підковка  
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ОСОБЛИВОСТІ  ЗДІЙСНЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 
  У зазначених тезах розглянуто основні елементи комплексу маркетингових комунікацій. Також у даній роботі 

розглядаються основні переваги застосування цих засобів підприємствами українського ринку . 

Постановка проблеми. Кожне підприємство, яке прагне завоювати визнання на ринку, сформувати свою позитивну 

репутацію, зміцнити конкурентоспроможність, не мислить своєї діяльності без використання засобів маркетингових 

комунікацій. Перед підприємствами постає дедалі більше питань щодо раціонального використання комплексу 

маркетингових комунікацій. Тому особливо актуальним стає грамотно розроблена ефективна комунікаційна політика, яка 

допоможе підприємству проінформувати якомога більшу кількість цільових споживачів про власну продукцію і послуги.  
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Метою дослідження є визначення впливу використання маркетингової комунікаційної політики на підприємстві, аналіз  

процесу управління маркетинговими комунікаціями та характеристика основних складових комунікацій. 

Аналіз останніх джерел і публікацій. Значний внесок в дослідження комунікативної політики, та, зокрема, проблеми 

управління комунікаційною політикою підприємства в сучасних умовах, зробили такі вітчизняні та зарубіжні науковці й 

фахівці, як Р. Джозлін, Ф. Котлер, П. Роуз, С. Гаркавенко, Л. Балабанова, П. Мацкевич, О. Громова, В. Шепель, М. Ковальов 

та інші, проте питання щодо ефективних методів управління комунікаційною політикою потребують подальшого, глибшого 

дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні поняття «маркетингові комунікації» часто сприймають як однобічний 

інформаційний вплив виробника на споживача з метою залучення його до купівлі своїх товарів та ототожнюють з 

просуванням продукції. Маркетингові комунікації слід розглядати як своєрідну систему інформаційного впливу на 

споживачів та посередників для стимулювання їх до віддачі певних ресурсів під час обміну на продукти та послуги, оскільки 

маркетинг слід розуміти як інвестиційний процес, що визначає формування та підтримування обмінних взаємовідносин з 

клієнтами й посередниками. Тим самим маркетингу та маркетинговим комунікаціям належить мати довгострокову 

перспективу.  

  Основними елементами комплексу маркетингових комунікацій підприємства є: реклама; стимулювання збуту;  

персональний продаж; прямий маркетинг; паблік рилейшнз. 

     Крім того, сьогодні виділяють синтетичні засоби маркетингових комунікацій [3, c. 566]: 

- виставки та ярмарки; 

- брендинг; 

- мерчандайзинг; 

- івент-маркетинг. 

  На нашу думку підприємства найчастіше використовують такий вид маркетингових комунікацій, як стимулювання 

збуту.    Стимулювання збуту - це комплекс стимулюючих заходів і прийомів, спрямованих на створення більш сприятливих 

умов купівлі/продажу товарів або послуг [1, c. 112]. 

  Так, стимулювання збуту є ефективним, але короткостроковим інструментом впливу на ринок. Застосування заходів зі 

стимулювання збуту має значні переваги для національної економіки в цілому. Проведення стимулюючих заходів передбачає 

залучення додаткової робочої сили, що сприяє підвищенню рівня зайнятості населення, хоча на сучасному етапі через 

відсутність відповідного державного регулювання виникає багато проблем. Відсутність державного контролю може 

призвести до недоотримання коштів в бюджет. 

  Без сумніву найпопулярнішим для усіх підприємств із ряду засобів маркетингових комунікацій є - реклама.  

Рекламою називається будь-яка платна неперсоніфікована форма поширення інформації про фірму та її товар для формування 

мотивів купівлі товарів споживачами. 

  Вона розквітає в суспільстві, яке має певний рівень економічного добробуту, тобто там, де пропонування прагне 

випереджати попит. На такій стадії розквіту реклама переходить від просто інформаційних послуг (повідомлення покупцям, 

де вони можуть придбати продукцію) до повідомлень, які мають створити попит на конкретну торгову марку. 

  Особливо великим є значення реклами в галузях економіки. У загальносоціологічному плані реклама стимулює 

зростання економіки держави, сприяє розширенню суспільного виробництва, зростанню обсягу капіталовкладень і кількості 

робочих місць. Вона також підтримує конкуренцію, розширює ринки збуту, сприяє прискоренню обігу коштів, чим підвищує 

ефективність суспільного виробництва загалом. 

  Щодо розробки маркетингової політики на підприємстві, то все починається з планування. Планування комунікаційної 

діяльності передбачає визначення мети, стратегії та тактики просування торгової марки. 

Алгоритм розробки рекламної кампанії включає в себе збір та аналіз інформації про товар, внутрішнє середовище 

підприємство, кон’юнктуру ринку, потенційних споживачів, аналіз ринку рекламних послуг тощо. [2, c. 123] 

  Далі визначаються цілі рекламної діяльності. Після реалізації цілей оцінюється ефективність рекламної діяльності 

Цілі маркетингових комунікацій підпорядковані маркетинговим цілям підприємства, а саме збільшенню кількості 

споживачів, розширенню ринкової частки, вихід на нові ринки, позиціонування підприємства тощо. 

Важливим етапом є визначення, чи цілі комунікацій відповідають вимогам конкретного ринку.  

  У зв'язку з цим необхідно проаналізувати, чи враховані ті фактори, які визначають оптимальну структуру системи 

маркетингових комунікацій. Серед основних з них [4, c. 325] : 

а) цілі маркетингових комунікацій; 

б) тип товару або ринку; 

в) етап життєвого циклу товару; 

г) традиції, що склалися в комунікаційній політиці фірми, та її основних конкурентів. 

  Реалізація комунікаційної політики у великій мірі залежить від достатності коштів, що на неї спрямовуються. Тому 

наступний крок - аналіз бюджету, що спрямовується на маркетингові комунікації, його розподіл між окремими інструментами 

маркетингових комунікацій. Аналіз бюджету доцільно проводити з використанням графіку, який дає можливість наглядно 

продемонструвати використання коштів на комунікації в динаміці, або за допомогою відповідних таблиць, дані яких дають 

змогу проаналізувати виконання плану по використанню коштів на маркетингові комунікації, оцінити комунікативну 

активність підприємства порівняно з основним конкурентом. 

  Отже, використання маркетингової комунікаційної політики є невід’ємним процесом в системі управління   

підприємством. Адже, конкуренція стає щораз жорсткішою, отже, і виживати на ринку стає важче. За допомогою застосування 

комплексу маркетингових комунікацій це стає не тільки можливо, але й життєво-необхідно. Розвиток рекламної діяльності 

дає найрізноманітніші засоби для ефективного розвитку підприємства. При правильному і вчасному застосуванні складових 

маркетингових комунікацій можна не тільки забезпечити стабільний життєвий цикл товару, а й корегувати величину попиту 

на продукт, змінити позиціонування, збільшити частку ринку чи прибутки фірми, створити відому торгову марку чи бренд.  

Висновки: 

По-перше, підприємствам необхідно створювати маркетингові відділи, проводити маркетингові дослідження та 

застосовувати комплексний підхід до рекламування; 

По-друге, проводити більше заходів, які б стимулювали і збільшували попит, таким чином помаленьку зміцнюючи 

економіку держави; 
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По-третє, маркетинг підвищує ефективність і прибутковість і є невід'ємною частиною політики торговельного 

підприємства. 
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FEATURES OF REALIZATION THE MARKETING COMMUNICATION POLICY IN THE ENTERPRISE 

In theses there are main elements of marketing communications. Because the use of the marketing communication policy is very 

important process of company’s management. In this article you can read about main tools of communication policy and different 

spheres in which you can use it. Also this article shows us the maid advantages of marketing tools, which are being used by Ukrainian 

companies. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ВАРІАЦІЙНОГО МЕТОДУ ГАЛЬОРКІНА ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ 

НЕОДНОРІДНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ 
За допомогою варіаційного метода Гальоркіна отримано розв’язок крайової задачі для диференціального рівняння другого 

порядку із крайовими умовами Робена 

ФОРМУЛЮВАННЯ КРАЙОВОЇ ЗАДАЧІ Розглянемо таку крайову задачу: знайти функцію 
 xuu 

, яка є розв’язком 

звичайного диференціального рівняння  
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Розв’язок задачі (1)-(2) будемо шукати у вигляді: 
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Застосовуючи варіаційний метод Гальоркіна до крайової задачі (1)-(2) 
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Підставивши (3) у рівність (5) отримаємо систему рівнянь для знаходження коефіцієнтів ic
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Для реалізації даного методу було розроблено програмний комплекс на мові С# з використанням .NET Framework. Для 

побудови розв’язку був використаний клас одоної із системних бібліотек System.Web.UI.DataVisualization.Charting.Chart  
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APPLICATION OF GALERKIN VARIATIONAL METHOD FOR SOLVING NONLINEAR NONORDINARY BOUNDARY 

PROBLEMS  

Using variational Galerkin method we get the solution of boundary problem for second order differential equation with Robin 

boundary conditions 
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ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ 
Проблеми формування і функціонування податкової системи постійно знаходяться в центрі уваги науковців і практиків, 

адже ця система стала однією із найважливіших у фінансових відносинах між державою і суб’єктами господарювання. В 

умовах ринкової економіки податки є регулюючим та стимулюючим фактором її розвитку та розвитку суспільства. Важливу 

роль у цьому процесі відіграють облік та звітність податків. Завдяки розвитку інформаційних технологій та широкому 

застосування мережі Інтернет у світі виникло принципово нове середовище для здійснення підприємницької діяльності. 

З’явилася можливість застосування комп’ютерних мереж для укладання різноманітних угод, формування електронних 

документів, ведення обліку в електронній формі, здійснення електронних розрахунків. 

Дослідженню інформаційних систем та технологій у бухгалтерському та податковому обліку присвячені праці таких 

учених, як: Н.В.Виногородська, І.В.Горковенко, В.В.Демидович, О.А.Долгих, С.В.Івахненков, Т. В. Калінеску, 

Ю.А.Кузьмінський, В.О.Корецька-Гармаш,Т.А.Крушельницька, Ю.А.Литвин, Л.О.Матвейчук, М.О.Матухно,  П.В.Мельник, 

А.М.Новицький, М.Ф.Огійчук, В.О.Осмятченко, М.С.Пушкар,  С.П.Ріпа, І.В.Сколотій, Л.Тарангул, Н.А.Яковишина та багато 

інших. Однак, ця тема потребує постійної уваги, адже Україна знаходиться на шляху постійного розвитку. А електронне 

адміністрування податків є надзвичайно перспективним і впливає на підвищення ефективності діяльності податкових органів 

та податкової системи України вцілому. 

Метою даного дослідження є визначення поняття електронного адміністрування податків та його перспективності в 

Україні. 

У широкому плані під адмініструванням податків і зборів (обов'язкових платежів) розуміється процедура реалізації прав 

і обов'язків суб'єктів податкового права щодо узгодження й погашення податкових зобов'язань. У вузькому розумінні 

адміністрування податків іноді визначається як комплекс дій адміністративного характеру, що здійснюються контролюючими 

органами для забезпечення справляння податків і зборів [2]. Л. О. Матвейчук пропонує електронне адміністрування податків 

розглядати як «складну систему з такими напрямами розвитку: електронна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності, 

електронні податкові сервіси, електронна звітність, електронний аудит, електронна комерція, автоматизація процесів 

адміністрування податків і зборів (електронне відшкодування ПДВ), інформаційно-аналітична система Державної фіскальної 

служи України (далі-ДФСУ), єдина інформаційно-комунікаційна платформа органів державної влади» [3,с.20]. 

Сьогодні в Україні передбачається поступове впровадження нових механізмів звітування платників податків шляхом 

подання податкової звітності засобами електронного зв’язку [5,с.378]. Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням  

№1007-р.[8] схвалив Концепцію створення електронного сервісу «Електронний кабінет платника податків», а Державна 

податкова служба з 1 січня 2013 р. запровадила електронний сервіс «Електронний кабінет платника податків» [5, с.378].  

Електронний кабінет платника податків - це персональне автоматизоване робоче місце платника, працювати в якому він 

може без використання спеціально встановленого клієнтського обладнання [5,с.378]. 

Електронний кабінет платника податків – електронний сервіс порталу  Державної фіскальної служи України, який за 

допомогою спеціального інструмента доступу (наприклад, електронної картки платника податків) з використанням 

електронно-цифрового підпису дозволяє платнику податків працювати з органами податкової служби в режимі реального 

часу. Електронний кабінет платника податків є захищеним, персоналізованим та безпечним електронним сервісом, який надає 

безконтактні способи взаємодії платників податків та Державної фіскальної служби України(далі – ДФСУ) з використанням 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій [7]. 

Призначенням електронного кабінету платника податків є надання платнику податків можливості реалізувати свої 

обов’язки та права у сфері оподаткування в режимі on-line. Зокрема, платник податків без використання клієнтського 

застосування повинен мати  змогу [7]: 

- Підготувати, заповнити та надіслати податкову звітність в електронному вигляді. 

- Переглядати дані картки особового рахунка про стан розрахунків з бюджетом (нараховано, сплачено, переплата, 

податковий борг, штрафні (фінансові) санкції, пеня. 

- Формувати та заповнювати платіжні документи щодо сплати податків, зборів та інших платежів до бюджету. 

- Здійснювати сплату податків, зборів та інших платежів до бюджету за допомогою банківських систем типу Інтернет-

банкінг. 

- Здійснювати офіційне листування з органами ДФСE з питань оподаткування, отримувати консультаційні послуги (у 

режимі реального часу або за попередньо надісланими питаннями), замовляти та отримувати адміністративні послуги. 

- Оперативно переглядати актуальні, а також архівні відомості, які надано платником податків або сформовано на підставі 

наданих ним до ДФСУ документів (дані обліку, дані щодо об’єктів оподаткування, інформацію про результати перевірок, 

інформацію про доходи фізичної особи тощо). 

Суттєвим кроком України до впровадження електронного адміністрування податків є те, що з 01.01.2015 року в Україні 

запрацювало електронне адміністрування ПДВ [6]. 

Кабінет Міністрів України постановою № 82 [9] вніс зміни до Порядку електронного адміністрування податку на додану 

вартість, затвердженого постановою КМУ № 569 [1]. Змінами, зокрема, передбачено, що система електронного 

адміністрування ПДВ запроваджується поетапно:  на перехідний період (до 1 липня 2015р. або іншої дати, визначеної 
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окремим рішенням Верховної Ради про скорочення такого періоду) у тестовому режимі, а із зазначеної дати - на постійній 

основі [6]. 

Заходи щодо введення електронної форми адміністрування цього податку спрямовані на підвищення його фіскальної 

ефективності через більш жорсткі засоби та механізми адміністрування. Разом з цим слід відзначити, що система спеціальних 

рахунків зі сплати ПДВ до державного бюджету має як переваги, так і недоліки. До основних переваг слід віднести створення 

дієвого механізму запобіганню шахрайству і зловживанням при сплаті та отриманні відшкодування сум податку з державного 

бюджету. Основний недолік полягає у тому, що значна частина обігових коштів підприємств буде «заморожуватися» на цих 

рахунках, і це, за ланцюговим ефектом, призведе до пригнічення фінансово-господарської діяльності через дефіцит коштів, 

які необхідні для розрахунків між економічними агентами. Наразі важко передбачити, за яким сценарієм розвиватимуться 

події далі, адже можливий як позитивний, так і негативний варіант розвитку ситуації. Ефективність новацій залежатиме в 

першу чергу від того, наскільки вдало будуть застосовані сучасні інформаційні технології в процесі їхньої імплементації у 

практичну діяльність органів доходів і зборів, платників податків [4, с.145]. 

Загалом подання обов’язкової державної звітності в електронному вигляді за допомогою мережі Інтернет на даний момент 

є перспективним напрямом розвитку обліку і звітності в Україні. Така форма подання звітності  забезпечує зниження витрат 

як роботодавців так і органів державного управління на підготовку, обробку і зберігання інформації в процесі адміністрування 

податків, зборів і страхових внесків [10, с.51]. 

Серед основних переваг електронного адміністрування податків варто виділити такі [10,с.52].: 

- Економія робочого часу.  

- Економія коштів на придбання бланків звітності. 

- Оперативне відстеження змін щодо форм звітності 

- Уникнення втрат часу на черги при поданні звітності. 

Отже, така реформа як впровадження електронного адміністрування податків дозволить вийти на новий рівень 

функціонування податкової системи держави та збільшить рівень довіри до неї. Завдяки цьому Україна має можливість 

наблизитись до світових економічних стандартів, адже більшість розвинутих країн відмовились від паперового 

документообігу і надали перевагу електронному формату. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕМЕНТНОГО ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 
Поняття собівартості є одним із основних понять сучасної виробничої діяльності підприємств. Її розуміють і як “сукупні 

витрати підприємства в грошовому вираженні на виробництво і реалізацію продукції” [1, с.461], і як вираз вартостей (вартість 

витрачених засобів виробництва; вартість продукту, створеного необхідною працею; вартість продукту, створеного 

додатковою працею [2, с.6]) у грошовій формі. Собівартість виробничої продукції можна також розуміти як виражені у 

грошовій формі поточні витрати підприємства на її виробництво, де у синтетичному показнику відображуються всі сторони 

виробничої і фінансово – господарської діяльності організації. У країнах з розвинутою ринковою економікою облік витрат на 

виробництво та калькуляцію собівартості продукції виділений в управлінський облік, який покликаний дати інформацію для 

управління собівартістю продукції спеціалістам, адміністративно-управлінському персоналу підприємства [4]. 

Собівартість є найважливішим показником економічної ефективності виробництва. Аналізуючи виробничу собівартість 

продукції, вивчають її склад, структуру та динаміку. Зміна собівартості відбувається внаслідок економії за одними статтями 
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та перевитрат – за іншими. При цьому відхилення по різних статтях собівартості можуть бути наслідком дії одного і того 

самого фактора [7, с.145].  

Об`єктами аналізу собівартості продукції є такі показники: 

- абсолютна сума операційних витрат в цілому та за елементами; 

- витрати на гривню продукції; 

- собівартість окремих виробів; 

- окремі статті витрат; 

- витрати в центрах відповідальності [8, с.229].  

Проводячи аналіз виробничої собівартості продукції, можна виділити такі завдання: 

- оцінка обґрунтованості і напруженості плану з собівартості продукції, витрат виробництва; 

- встановлення динаміки і міри виконання плану з собівартості; 

- визначення чинників, що вплинули на динаміку показників собівартості і виконання плану за ними, величину і причини 

відхилень фактичних витрат від планових; 

- аналіз собівартості окремих видів продукції; 

- виявлення резервів подальшого зниження собівартості продукції [9, с.308]. 

Виробнича собівартість включає витрати, безпосередньо пов’язані з виробництвом продукції, зумовлені технологією та 

організацією виробництва (прямі матеріальні витрати,прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати),  а також змінні 

загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.  

Відомо, що низька собівартість може дозволити підприємству проводити цінову конкуренцію. Вона може бути джерелом 

прибутку для реінвестування у виробництво для поліпшення якості продукції, тоді як ціна на цю продукцію відповідатиме 

середній ціні по галузі. Таким чином, не низька собівартість сама по собі надає конкурентні переваги, а можливості цієї 

низької собівартості покращують конкурентоспроможність.  

Отже, до складу матеріальних витрат включається вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу 

виготовленого товару, виконаної роботи, наданої послуги, придбаних напівфабрикатів та комплектувальних виробів, 

допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат. 

До прямих витрат на оплату праці відноситься заробітна плата та інші виплати  робітникам, зайнятим у виробництві 

продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат. 

Інші прямі витрати включають всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного 

об'єкта витрат, зокрема, відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація тощо. 

Загальновиробничі витрати – це витрати на управління виробництвом, амортизація основних засобів 

загальновиробничого призначення, амортизація нематеріальних активів, витрати на утримання,  експлуатацію та ремонт, 

страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення, витрати на 

вдосконалення технології й організації виробництва, витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та 

інше утримання виробничих  приміщень, витрати на обслуговування виробничого процесу, витрати на  охорону праці, техніку 

безпеки і охорону навколишнього природного  середовища, інші витрати (втрати від браку, оплата простоїв тощо), 

відрахування на соціальні заходи і медичне страхування апарату управління  цехами, дільницями, витрати на оплату 

службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо. 

Виробнича собівартість продукції зменшується на справедливу вартість   супутньої  продукції, яка реалізується, та 

вартість супутньої продукції  в оцінці можливого її використання, що використовується на самому підприємстві [3]. 

Виробнича собівартість визначається за даними рахунка 23 «Виробництво», за дебетом якого відображаються прямі 

виробничі витрати і розподілені загальновиробничі витрати, за кредитом — суми фактичної виробничої собівартості готової 

продукції. Сальдо цього рахунка показує суму витрат, що відносяться до незакінченої виробництвом готової продукції [5, c. 

508].  

Облік  загальновиробничих  витрат  здійснюється на рахунку 91 «Загальновиробничі  витрати». У кінці звітного періоду 

загальновиробничі  витрати списують: розподілені(записом  Дебет 23  Кредит 91)  та  нерозподілені (записом Дебет 90 Кредит 

91).  

Змінні та постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об’єкт витрат (вид продукції, робіт, послуг) із 

використанням бази розподілу. Базою для розподілу загальновиробничих витрат можуть бути: години праці, заробітна плата, 

обсяг діяльності, прямі витрати. 

Під час розподілення загальновиробничих витрат необхідно враховувати фактичний рівень потужності діяльності 

підприємства у співставленні його з нормальним. Нормальна потужність – очікуваний середній  обсяг діяльності, що може 

бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом кількох років або операційних циклів з урахуванням 

запланованого обслуговування виробництва. Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об’єкт витрат, 

виходячи з фактичної потужності звітного періоду, постійні – виходячи з нормальної  потужності [6, c.98].  

Застосування бази розподілу при нормальній потужності означає, що постійні загальновиробничі витрати включаються 

до складу виробничої собівартості продукції в повному обсязі тільки у випадку, коли фактичний обсяг виробництва дорівнює 

або перевищує нормальну потужність. 

Якщо фактичний обсяг виробництва нижчий від очікуваного середнього рівня виробництва, то до складу виробничої 

собівартості продукції включається лише частина постійних загальновиробничих  витрат. Решта витрат, які називаються 

нерозподіленими, визнаються витратами звітного періоду, у якому вони виникли, і включаються до собівартості реалізованої 

продукції [5, c.509]. 

Облік собівартості продукції є забезпечує своєчасне, повне і достовірне визначення фактичних витрат, пов'язаних з 

виробництвом продукції, а також контроль за використанням матеріальних, трудових і грошових ресурсів та інших витрат. 

Дані обліку витрат на виробництво продукції використовуються для визначення результатів діяльності структурних 

підрозділів і підприємства в цілому, фактичної ефективності організаційно-технічних заходів, спрямованих на розвиток і 

вдосконалення виробництва, для планово-економічних і аналітичних розрахунків. 

Отже, виробнича собівартість –  це грошовий вираз безпосередніх витрат підприємства, пов'язаних з виробництвом 

продукції, виконаних робіт та наданих послуг. Відповідно, правильне елементне формування собівартості сприятиме 

ефективному контролю за виробничими витратами на всіх стадіях виробництва продукції. 
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FEATURES OF ELEMENT FORMATION OF MANUFACTURING PRODUCTION PRIME COST 

Theses concerned the concept of production prime cost. Emphasized that production prime cost can be understood as expressed in 

cash form operating costs on its production, where the synthetic indicator displayed all aspects of production and financial-economic 

activities of the organization. Indicated that manufacturing prime cost includes costs directly associated with the production of products 

due to technology and organization of production (direct material costs, direct labor costs, other direct costs) and variable and fixed 

overhead costs. Underlined that the correct formation of the cost element will contribute to the effective control of production costs at 

all stages of production.   
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ДОБРОВІЛЬНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ: СТАН І ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 
Під медичним страхуванням розуміють страхування, об’єктом якого є страховий ризик, пов’язаний з витратами на 

надання медичної допомоги при виникненні страхового випадку. Медичне страхування передбачає гарантоване отримання 

медичної допомоги застрахованому при виникненні захворювання за рахунок страхових внесків, що стягуються.. 

Актуальність питання впровадження добровільного медичного страхування (далі – ДМС) не підлягає сумніву, адже в умовах 

відсутності безкоштовного державного страхування страхова медицина є вкрай необхідною. Важливим є дослідити стан 

сучасного ринку ДМС і визначити основні проблеми на шляху його розвитку. 

Проблема повільного становлення ДМС на вітчизняному ринку послуг пов’язана з недостатньою проінформованістю і 

нерозумінням цього виду послуг з боку населення. 

ДМС може включати базові види допомоги: 

- невідкладну і планову стаціонарну допомогу – консультації, дослідження, хірургічне і терапевтичне лікування, оплата 

перебування в лікарні, забезпечення медикаментами; 

- невідкладну медичну допомогу – виїзд бригади швидкої допомоги, огляд, надання невідкладної допомоги, 

медикаментозне забезпечення, транспортування; 

- амбулаторну допомогу – консультації, виклик лікаря додому, оформлення лікарняних листів, діагностика; 

забезпечення, оплату і доставку медикаментів; 

- стоматологічну допомогу – огляд і консультації; терапевтичне хірургічне лікування, рентген, анестезія [4, c.65]. 

Страхувальник за бажанням може розширити вибрану програму додатковими видами послуг, такими як:професійний 

огляд, діагностика і лікування доброякісних і злоякісних новоутворень, вакцинація від грипу, лікувально-оздоровчі 

процедури, профілактично-оздоровчий масаж тощо. 

Медичне страхування може бути обов’язковим і добровільним. Обов’язкового медичного страхування переважає у 

Франції, Канаді, ФРН, Нідерландах, Швеції, Бельгії. B Ізраїлі і Швейцарії в більшості діє добровільне страхування здоров’я, 

а обов’язкове державне страхування існує лише для військовослужбовців і поліцейських [4, c.66]. 

ДМС може бути індивідуальним і колективним. При індивідуальному страхуванні страхувальниками, як правило, 

виступають окремі громадяни, які уклали договір із страховиком про страхування себе або третьої особи (дітей, батьків, 

родичів) за рахунок власних грошових засобів. При колективному страхуванні страхувальником, як правило, є підприємство, 

організація, установа, яка укладає договір із страховиком про страхування своїх працівників або інших фізичних осіб (членів 

сімей працівників, пенсіонерів тощо) за рахунок їхніх грошових засобів. 

Суб'єктами ДМС є: 

- страхувальники – окремі дієздатні громадяни, підприємства, що представляють інтереси громадян, а також благодійні 

організації та фонди; 

- страховики – страхові компанії, що мають ліцензії на здійснення цього виду страхування; 

- медичні заклади, що надають допомогу на засоби медичного страхування і мають ліцензію на здійснення лікувально-

профілактичної діяльності, передбачену Програмою ДМС; 

- аптеки – фармацевтичні установи, що забезпечують застраховану особу або медичний заклад медикаментами та 

матеріалами, необхідними для надання медичної допомоги, передбаченої договором ДМС; 

- асистуюча компанія, яка є посередником між страховиком, медичним закладом та аптекою [1, c. 125].  

Страхові фонди ДМС утворюються за рахунок добровільних страхових внесків: 

- підприємств та організацій; 

- різних груп населення; 

- окремих громадян. 

Страховими ризиками за ДМС є: 

- хвороба застрахованої особи; 
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- ушкодження здоров'я внаслідок нещасного випадку; 

- смерть застрахованої особи внаслідок хвороби під час перебування в медичному закладі [1, c. 127]. 

Страхова сума, тобто максимальна грошова сума, в межах якої страховик зобов'язаний здійснити виплату у разі настання 

страхового випадку, визначається за згодою страховика та страхувальника в договорі про ДМС. 

В Україні згідно з Декретом Кабінету Міністрів “Про страхування” № 4793 від 10 травня 1993 року та Законом “Про 

страхування” від 7 березня 1996 року запроваджено добровільне медичне страхування [3]. Зараз медичним страхуванням в 

Україні займаються близько 30 страхових компаній та не чисельні, так звані, лікарняні каси у вигляді благодійних фондів. 

Сьогодні ми живемо в період переходу від безплатної медицини до медицини страхової. Більшість громадян ще сподівається 

на одержання безплатного лікування і разом з тим починає дедалі частіше платити за лікування. Звичайним явищем стало для 

всіх придбання за власний рахунок медикаментів, оплата діагностики та лікування в недержавних комерційних лікарських 

закладах. Тому сьогодні страхові компанії пропонують страхувати саме ці, вимушено визнані більшістю громадян платними, 

витрати. 

Протягом остaннiх років в Укрaїнi вiдбувaлися aктивнi процеси з формувaння ринку ДМС як окремого сегменту 

стрaхового ринку. Розвиток ДМС, як i розвиток стрaхового ринку, вiдбувaється в Укрaїнi нерiвномiрно. Це спричинено 

склaдною економiчною ситуaцiєю, низьким рiвнем плaтоспроможностi нaселення, недосконaлiстю зaконодaвчого 

забезпечення, неузгодженнiстю економiчних iнтересiв суб’єктiв стрaхового ринку. Обсяги ДМС зростають.  

Користувачами послуги ДМС в Україні є не більш ніж 3% населення. При цьому, за оцінкою Ліги страхових організацій 

(ЛСОУ), на корпоративне ДМС в Україні припадає понад 40% страхових премій [2]. За останні два роки попит на медичне 

страхування зростає та перевищує пропозицію, тому виникає необхідність удосконалення існуючих механізмів державного 

управління розвитком медичного страхування. Попит на цей вид соціальної послуги задовольняється у тільки за рахунок 

ДМС, яке є ліцензованим видом діяльності. У табл. 1 подано перелік лідерів ринку ДМС. Як видно з таблиці, за 9 місяців 2014 

року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зріс загальний обсяг платежів і виплат. Якщо брати до уваги рівень 

страхових виплат, то в середньому цей показник становить 70%. Така тенденція свідчить про набуття все більшої 

популярності і поширеності ДМС, зокрема колективного. 

Таблиця 1 

Основні показники надання послуг ДМС лідерів ринку 

ДМС Питома 

вага в 

портфелі 

страховик

а 

ПЛАТЕЖІ ВИПЛАТИ РІВЕНЬ ВИПЛАТ 

№ 
Назва страхової 

організації 

9 міс. 

2014р., 

тис грн. 

9 міс. 

2013р. 

,тис грн. 

9 міс. 

2014р., 

тис грн. 

9 міс. 

2013р. 

,тис грн. 

9 міс. 

2014р., % 

9 міс. 

2013р., % 

1 

Українська страхова 

група 12,17 49039,9 22428,4 40701,6 12974,4 82,99 57,85 

2 УНІКА 16,88 90782,5 47588,3 68573,3 41161,7 75,54 86,5 

3 

Промислово Страховий 

Альянс 61,6 2958 3434,1 2172,6 2337,7 73,45 68,07 

4 ПРОВІДНА 31,9 130588,6 115361,6 93776,8 93360,4 71,81 80,93 

5 АЛЬФА Страхування 11,6 46264 32092,3 31746,7 23601,2 68,62 73,54 

6 Іллічівське 23,24 32235,7 23037,6 19518,2 14008,3 60,55 60,81 

7 НАФТАГАЗСТРАХ 98,32 272307,9 190671,1 148046,1 121687,5 54,37 63,82 

Джерело: Складено автором за даними джерела [2]. 

 

Канадська система охорони здоров'я сьогодні вважається однією з найкращих у світі, де саме пацієнт та його кошти є 

найбільш захищеними. В цій країні існує система ощадних рахунків, тобто всі кошти, які належать працівникові, 

обліковуються на його рахунку. Сума невитрачених на лікування коштів переходить на цей рахунок із року в рік. Ця система 

привертає увагу споживачів медичних послуг, оскільки надає їм упевненість у тому, що ці відрахування назавжди 

залишаються їхньою власністю.  

Aнaлiз покaзникiв ринку ДМС свiдчить, що медичне стрaхувaння стрімко розвивaється, але iснує ряд чинникiв, які 

гaльмують його розвиток:  

– вiдсутнiсть стимулiв подaткового хaрaктеру; 

– високa вaртiсть стрaхових полiсiв;  

– низькa стрaховa культурa нaселення;  

– вiдсутнiсть достaтньої мережi комерцiйних лiкувaльних устaнов.  

Aктуaльними зaлишaється питaння інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень у системі 

медичного страхування, зменшення подaткового тиску, питаннями встaновлення вaртостi медичних послуг та нормативно-

правового забезпечення.  

На сьогодні українців , які не мають страховки близько 95 % . А отже є великі можливості до розвитку системи медичного 

страхування. Комплекс заходів у цій сфері має бути підкріплений нормативно-правовою базою, удосконаленням податкової 

політики, поінформованістю і страховиків, і осіб, які мають намір отримати страховки, перепідготовкою кадрів та потужним 

фінансовим підґрунтям 

Отже, ДМС є можливістю виходу українського ринку медичних послуг на новий етап якості. Для цього необхідно 

врахувати міжнародний досвід, усунути наявні недоліки і стимулювати інтерес населення до участі в ДМС.  
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VOLUNTARY HEALTH INSURANCE AND ITS DEVELOPMENT IN UKRAINE 

The article contains the main characteristics of voluntary health insurance in Ukrainian market. Besides, there is an evaluation of 

the main problems of the market, key players and some prospects of market development. In conclusion, we can say that the market of 

voluntary health insurance is in early stage of its development.  
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ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ ГАЛУЗІ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
Важливість охорони здоров’я важко перебільшити. Очевидним є те, що здоров’я та охорона здоров’я стосуються усіх і 

кожного зокрема. Попит на медичні послуги є високим і постійним протягом усього життя. Немає жодної сфери, від якої 

людина була б так залежна, як від сфери охорони здоров’я. Основним завданням цієї галузі є забезпечення потреб населення 

у медичних послугах, зниження впливу на нього ризиків і зменшення фінансових витрат.  

Згідно зі статистичними даними в Європі кожна людина щорічно 5–10 разів звертається до лікарів, кожен 5-й житель 

лікується у стаціонарі, а кожен 4–9-й житель користується послугами швидкої допомоги.  

Усі системи охорони здоров’я за типологією можна умовно розділити на 3 групи: 

1. Державна медицина. Така модель поширена у країнах СНД, скандинавських країнах, Великій Британії. Вона ефективно 

функціонує за умови достатнього фінансового забезпечення з боку держави. 

2. Переважно страхова медицина. Функціонування цієї системи відбувається за рахунок цільового збору коштів, 

формування фондів і надання гарантованих послуг через страхові поліси. Модель страхової медицини працює в різних 

фінансових умовах, існує в більшості країн, охоплює приблизно 70–90% населення.  

3. Переважно приватна система охорони здоров’я. Ефективно працює лише для заможних верств населення. Характерний 

приклад — США, де медична допомога доступна для заможних прошарків населення, значна частина мешканців не має 

медичної страховки, у зв’язку з чим існує багато проблем. Для цього керівництво держави зараз намагається запровадити 

базову медичну страховку, але поки що не вдається це зробити.  

На даний момент в Україні існує система безкоштовної державної медицини, що є ще пережитком радянської системи. 

Якщо порівнювати стан цієї галузі з країнами сусідами та високо розвинутими країнами то не можна випускати з уваги той 

факт, що більшість з них вже перейшли на систему страхової медицини, в такий спосіб давши своїм громадянам більше 

гарантій у питаннях збереження їхнього стану здоров’я. Насправді медичні послуги в нашій країні не є безкоштовними. Їх 

оплачує сам пацієнт в напівофіційному чи не офіційному форматі. Це, так звана, подяка або винагорода лікарю за його роботу. 

Проте ця ситуація має під собою логічне фінансове підґрунтя, адже за статистикою Колегії МОЗ України оплата праці лікарів, 

середнього та молодшого медперсоналу станом на 01.09.2014 року становить 2 394 грн., що відповідно до актуального курсу 

валют є трохи більше ніж 100 доларів США. В свою чергу цей показник на 65-70% менший від середнього рівня оплати праці 

в галузі промисловості та на 11-15% відстає від освітянського середнього рівня оплати праці [1].  

Тому на сьогоднішній день актуальним стоїть питання державного регулювання та фінансування охорони здоров’я в 

Україні. І потрібно визнати той факт, що держава не забезпечує в достатній мірі захист здоров’я її громадян.  

Хоча уряд в останні роки докладає багато зусиль для того щоб підвищити рівень заробітних плат працівникам бюджетної 

галузі, заробітна плата лікарів в Україні, порівняно з іншими країнами, залишається надзвичайно низькою, найнижчою в 

порівнянні з іншими країнами. Зарплата лікарів України в 2-3 рази менша навіть від зарплати лікарів Білорусії та Росії, які 

також належать до країн пострадянського простору. Ще кардинальніше відрізняються ці показники від аналогічних у 

європейських країн, які також входили до соціалістичного табору. Зарплата наших лікарів у 16 разів менша, ніж у Чехії – 1615 

доларів США. В Польщі середня зарплата 1,125 доларів. В Голландії середня зарплата лікарів становить 6307 доларів США 

на місяць, в США – 7215 доларів на місяць, що у 70 разів вище, ніж в Україні. Найбільш високооплачувані медичні професії 

в США - хірург і анестезіолог, що заробляють 16 - 17 тис. доларів на місяць. Набагато більше заробляють високого класу 

лікарі : хірурги-ортопеди до  43 тис. доларів на місяць [2]. 

Якщо порівнювати Україну за показником витрат на душу населення в галузі охорони здоров’я та витратами на цю галузь 

у % від річного ВВП, то картина матиме наступний вигляд: 

Таблиця 1 

Порівняння показників державних витрат на галузь охорони здоров’я та середнього рівня тривалості життя 

№ Показник \ Країна Україна Білорусія Польща Німеччина США 

1 
Витрати на охорону здоров’я на душу 

населення (дол. США) 
313 463 895 5006 9146 

2 
Витрати на охорону здоров’я у % від 

ВВП 
7,8 6,1 6,7 11,3 17,1 

3 Середня тривалість життя 71 72 77 81 81 

Джерело: [3]. 

 

З наведених даних у таблиці можна зробити висновок про критично низький рівень держаних витрат на забезпечення та 

захист здоров’я кожного окремо взятого громадянина. Трохи кращим є показник витрати на охорону здоров’я у % від ВВП, 

який є трохи вищим ніж у сусідніх країнах пострадянського простору, проте є суттєво нижчим ніж у розвинутих 

постіндустріальних країнах таких як США та Німеччина. 

Не випадково у таблиці був наведений показник середнього рівня тривалості життя. З наведених даних можна відстежити 

пряму залежність між витратами на охорону здоров’я на душу населення та середньою тривалістю життя людей у цій країні. 

Звідси можна зробити висновок, що сучасна ситуація в галузі охорони здоров’я України, а саме державне фінансування 

її, є досить критичним і потребує значних реформ, як на законодавчому рівні, так і впровадження та стимулювання інновацій 
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в галузі охорони здоров’я. Адже не можна випускати з уваги той факт, що від здоров’я населення залежить політичний стан 

і соціальний настрій у будь-якій державі. 
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In theses examines the issues of state financing of health care industry in Ukraine and conducted the analogy and comparison of 

the level of development of this sector in other countries such as developed post-industrial and countries of the former socialist camp. 
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ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я КРІЗЬ ПРИЗМУ 

СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙ 
Складні та суперечливі процеси сучасних суспільних трансформацій і необхідність подолання кризових явищ в економіці 

вимагають відповідного впливу держави та чітко діючої системи соціально-економічного управління шляхом формування та 

реалізації ефективної державної економічної політики. 

Ефективна соціально-економічна політика в умовах сьогоднішніх реалій та з урахуванням міжнародної практики 

соціального розвитку можлива лише шляхом реформування галузі та впровадження і реалізації багатопрофільних 

інноваційних програм які на початках своєї імплементації потребують державної підтримки та регулювання.  

Під інноваційними процесами в системі охорони здоров’я треба розуміти безперервний цикл пошуку та реалізації 

значущих напрямів, які можуть сприяти вирішенню суспільних проблем забезпечення громадян доступною та якісною 

охороною здоров’я та медичною допомогою. 

Можна виокремити три стадії у процесі розробки та запровадження ефективної державної політики реформування галузі 

охорони здоров’я: прийняття політичних і управлінських рішень, їх реалізація, та оцінка результатів. [1] 

Одним з найважливіших аспектів реформування галузі є її оновлення, а саме впровадження інновацій. Реалізація та 

застосування будь-яких інновацій повинне очолюватися та контролюватися державними органами. Регулювання цього 

процесу [2] органами влади дає змогу підвищити результативність впровадження нововведень на підприємствах, покращити 

ефективність інноваційних процесів, що призведе до активізації інноваційної діяльності та підвищення загального рівня 

економічного розвитку країни. Досягнення мети та виконання завдань інноваційної політики здійснюються через 

застосування конкретних методів її реалізації, які можна поділити наступним чином: 

– пряме державне стимулювання науково-дослідницької діяльності, розподіл державних ресурсів (замовлень, грантів, 

кредитів) між різними сферами наукових досліджень і розробок залежно від структури державних наукових пріоритетів, 

виконання досліджень і розробок у державних наукових центрах; 

– непряме (опосередковане) державне стимулювання науки та освоєння її досягнень у державному і приватному секторах 

господарства за допомогою податків, амортизаційної, антимонопольної патентної, зовнішньоторговельної політики і 

особливо шляхом підтримки малого бізнесу; Методи непрямого регулювання створюють економічні та правові умови для 

прискорення інноваційного розвитку, проте це не означає, що такі умови мають бути однакові для всіх галузей розвитку науки 

і техніки. Держава може їх диференціювати відповідно до пріоритетних напрямів та програм. Серед непрямих методів, що 

стимулюють інноваційний розвиток, основними є: податкові пільги, система прискореної амортизації основного капіталу, 

патентна політика, зовнішньоторговельна політика, антимонопольна політика. 

– формування сприятливого інноваційного клімату в економіці та інфраструктури забезпечення досліджень і розробок.  

Інструменти створення сприятливого інституційно-правового середовища для ефективної інноваційної діяльності 

поділяють на такі [2]: 

- Інструменти регулювання попиту – це укладені центральними або регіональними органами державного управління 

договори з суб’єктами інноваційної діяльності, з якими держава не тільки замовляє розроблення і виробництво інноваційних 

продуктів, технологій і послуг, але й гарантує придбання цих продуктів чи їх реалізацію. 

- Інструменти регулювання пропозицій – це дії, спрямовані на забезпечення суб’єктів інноваційної діяльності фінансовою 

і технічною допомогою, зокрема створення інноваційної інфраструктури: надання грантів, позик, субсидій, гарантованих 

кредитів, дослідних податкових кредитів; забезпечення дослідників та інженерів відповідним обладнанням і приладами, 

приміщеннями і належним обслуговуванням; створення державних інституцій для поєднання науки і виробництва різних 

форм власності, наприклад через створення і сприйняття розвитку технопарків, виставок, ярмарок тощо. 

- Інструменти створення сприятливого середовища для інноваційного процесу, до яких належать передусім податкові 

пільги, пільгове кредитування і субсидування, страхування і гарантування, надання прав на прискорену амортизацію 

устаткування, розвиток державою патентного права, системи стандартизації і сертифікації виробництва та окремих видів 

продукції, регулювання монопольних підприємств і видів діяльності, дозвіл тимчасової монополії інноваційної діяльності. Це 

також створення сприятливих умов для міжнародної комерційної діяльності: торговельні угоди, зовнішньоекономічні тарифи, 

режими валютного регулювання, обстоювання прав та інтересів вітчизняних інноваторів у міжнародній кооперації праці.  

Усі вищенаведені практики, методи та інструменти державного регулювання інноваційної діяльності знаходять своє 

відображення у сфері управління перетвореннями у сфері охорони здоров'я. Зважаючи на необхідність таких 

трансформаційних змін з огляду на реальні політичні та соціально-економічні процеси, а зокрема такі як: критична 

демографічна ситуація в країні та незадовільний станом здоров’я населення; зниження рівня якості життя більшості громадян; 

поширення соціально-небезпечних хвороб у суспільстві; структурна диспропорція системи охорони здоров’я та низька 
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загальна ефективність її функціонування, державні органи влади повинні докласти значних зусиль для забезпечення 

ефективної їх цільової імплементації з метою покращення соціального захисту населення на загальнонаціональному рівні. 
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2004. - 20 c. - укp. 

2. Регіональні інноваційні системи: досвід розвинених країн і перспективи його використання в Україні: навчально-

методичний посібник / ДП «Укртехінформ» – Київ, 2013. – 325 с.  

Oksana Petrukh  

Ivan Franko National University of L`viv  

INSTRUMENTS OF STATE REGULATION OF HEALTH CARE INDUSTRY FROM THE POINT OF THE CREATION OF 

INNOVATIONS 

These theses examines the state regulation of innovation process  in health care industry. Gives the classification of methods and 

approaches that can be used by public authorities during the stimulation of innovation towards the development of this sector of the 

economy. 

Тетяна Подоляк 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОГО 

ВРЯДУВАННЯ 
Ефективне і вільне здійснення прав людини - одна з головних ознак демократичного суспільства і правової держави. Права 

людини в сучасному українському суспільстві мають стати не другорядним завданням, що здійснюється у сфері 

функціонування виконавчої влади, а її найголовнішою метою, яка покликана принципово змінити історичну парадигму 

стосунків між державою і людиною. Аналіз законодавства України та законодавчих ініціатив свідчить про певні правові й 

управлінські колізії та недостатність забезпечення нормативно-правового рівня функціонування системи надання послуг 

громадянам. Одним із видів таких послуг є адміністративні послуги , основою надання яких є електронне врядування як 

система прямої електронної демократії. Удосконалення системи надання адміністративних послуг є одним із актуальних 

питань сьогодення, адже їх активна реалізація сприятиме посиленню демократизації суспільства , що є невід’ємною умовою 

розвитку інформаційного суспільства. 

Створення зручних і доступних умов для отримання приватними особами адміністративних послуг є однією з важливих 

функцій, які повинні виконувати органи державної влади та місцевого самоврядування. Саме ці послуги є показником того, 

наскільки держава турбується про благополуччя громадян. Реалізація цієї функції особливо актуальна для України, де не існує 

єдиної системи надання адміністративних послуг або вона не прозора, не раціональна і дуже повільна. Однією з найбільших 

переваг електронного урядування та надання адміністративних послуг із використанням сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій є деперсоніфікація надання адміністративних послуг громадянам та бізнесу, що дозволяє 

зменшити рівень корупції в органах державної влади і має бути враховано в національному антикорупційному законодавстві. 

Процес надання адміністративних послуг в Україні, що передбачає міжвідомчу взаємодію або звернення громадян до 

декількох органів державної влади та органів місцевого самоврядування, пов’язаний зі значною втратою часу через 

відсутність взаємодії між відповідними відомчими інформаційними системами. Проте така взаємодія з використанням 

широких можливостей мережі Інтернет дозволить не тільки скоротити час надання державної послуги та знизити витрати, 

пов'язані з особистим зверненням людини та громадянина до цих органів. Найбільший ефект від надання послуг в 

електронному вигляді може бути отриманий у випадку, коли надання цих послуг вимагатиме звернення до різних органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування або їхньої взаємодії між собою, за рахунок інтеграції відомчих 

інформаційних систем, що підтримують відповідні процеси, та автоматизації процедур інформаційного обміну між ними. На 

практиці це означає організацію управління державою та взаємодії з громадянами шляхом максимального використання в 

органах державного управління сучасних інформаційних технологій. Таким чином будь-яка особа через Інтернет може 

звертатися із запитами до органів державної влади, органів місцевого самоврядування для отримання необхідної інформації, 

а основне – для отримання адміністративних послуг. Особа на поточному місці локації може здійснити будь-яку трансакцію 

з органом влади , витрачаючи при цьому якнайменше часу, ресурсів, а це, в свою чергу, сприяє економії бюджетних коштів 

на адміністрування. 

Розвиток системи надання адміністративних послуг за допомогою ІТ- технологій прямо залежить від розвитку самої 

системи надання адміністративних послуг у країні. Автоматизація та електронізація уніфікованих і стандартизованих 

адміністративних послуг здатна підвищити ефективність діяльності органів влади з надання адміністративних послуг 

громадянам. Однак існуючу в Україні систему надання адміністративних послуг ще рано називати готовою до масштабної 

електронізації. Багато різноманітних обмежень та суперечливе законодавство уповільнюють реформування системи надання 

адміністративних послуг. Неузгоджені з концептуальною ідеєю реформи позиції і дії центральних органів виконавчої влади 

призводять до формалізації процесу реформування, без реального проведення реформи. З метою забезпечення надання 

адміністративних послуг громадянам за допомогою ІТ-технологій доцільно розглянути такі напрями розв’язання проблеми: 

1. Збереження паралельного існування центрів надання адміністративних послуг та єдиних дозвільних центрів (з чітким 

розмежуванням сфери діяльності) як базових елементів інфраструктури надання адміністративних послуг. ЦНАПи та ЄДЦ 

мають не лише приймати і видавати документи з результатами надання послуг, а також можуть виконувати функцію 

підтвердження документів, отриманих громадянами з державних реєстрів та баз даних. За такого розвитку подій ЦНАПи 

будуть надавати послуги виключно громадянам, а ЄДЦ – суб’єктам господарської діяльності. Наступним кроком стане 

масштабна електронізація адміністративних послуг, що надаються громадянам та бізнесу із послідовним об’єднанням обох 

ресурсів під єдиною структурою.  

2. Ще одним варіантом варіантом розв’язання цієї проблеми є створення он-лайн сервісів на сайтах суб’єктів надання 

адміністративних послуг або їх відомчих ЦНАПів, які будуть надавати адміністративні послуги виключно тих органів влади, 
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які їх утворили. У короткостроковому періоду такий варіант буде ефективним, оскільки частина органів влади може 

самостійно сформувати та налагодити більш ефективну систему надання адміністративних послуг.  

3. Удосконалення роботи єдиного державного порталу адміністративних послуг як порталу, на якому будь-який 

громадянин може отримати усі види адміністративних послуг без територіальних або інших обмежень. Такий підхід 

найбільшою мірою відповідає кращим закордонним практикам організації системи надання адміністративних послуг. 

Найголовнішою перевагою даного варіанту є його комплексність, яка дозволить забезпечити швидкий перехід до масштабної 

електронізації та надання адміністративних послуг за допомогою ІТ- технологій. 

Таким чином, в умовах інформатизації суспільства та стрімкого науково-технічного прогресу об’єктивною необхідністю 

стає впровадження електронного урядування в діяльність органів державної влади з надання адміністративних послуг з метою 

більш ефективного та надійного захисту прав і свобод громадян, забезпечення законності, справедливості, доцільності та 

ефективності адміністративного регулювання. Таким чином, надання адміністративних послуг з використанням ІТ- 

технологій однієї з умов підвищення ефективності та прозорості діяльності органів державної влади та побудови електронної 

демократії. 

Tetyana Podolyak 

Ivan Franko National University of L`viv  

FEATURES OF ADMINISTRATIVE SERVICES IN THE SYSTEM OF E-GOVERNANCE 

In theses described the provision of administrative services using IT technologies as one of the conditions for improving the 

efficiency and transparency of public authorities and build e-democracy. Also described the basic problems and ways of introduction 

of administrative services in Ukraine. 

Наталія Полинюк 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ У СТРУКТУРІ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
Формування доходів місцевих бюджетів та виявлення резервів їх зростання набувають особливої актуальності в умовах 

європейської інтеграції України. Нині бюджетна система України побудована з урахуванням економічних відносин, 

державного й адміністративно-територіальних устроїв та врегульована нормами права. Водночас, місцеві фінанси, як 

економічна категорія – це система економічних відносин, пов’язаних з формуванням, розподілом і використанням фінансових 

ресурсів, необхідних органам місцевого самоврядування для виконання покладених на них завдань. Головним призначенням 

місцевих фінансів є забезпечення ресурсами діяльності органів місцевого самоврядування, пов’язаної зі здійсненням ними 

функцій і повноважень, найбільш повне задоволення потреб населення територіальних громад та якісне надання локальних 

суспільних послуг, формування стимулюючого механізму щодо ефективного використання фінансових ресурсів, пошуку 

додаткових джерел фінансування.  

Провідне місце в системі фінансових ресурсів, створення сприятливого фінансового середовища для сталого соціально-

економічного розвитку належить бюджету країни. Він є невід’ємною частиною ринкових відносин і одночасно важливим 

інструментом реалізації державної політики. Бюджет, як провідна ланка фінансової системи є найважливішою економічною 

категорією, що відображає грошові відносини між державою та учасниками суспільного виробництва в процесі розподілу та 

перерозподілу ВВП. 

Так, О.Д.Василик тлумачить сутність поняття бюджету: "що – це фонд фінансових ресурсів, який перебуває у 

розпорядженні органів виконавчої влади певного рівня й використовується для виконання покладених на них функцій, 

передбачених Конституцією України"[2]. Утім, згідно з Бюджетним кодексом бюджет - це план формування та використання 

фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади 

Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду"[1]. 

Однак, місцеві бюджети займають одне з центральних місць в економічній системі кожної держави, в них зосереджується 

значна частина державних фінансових ресурсів. Крім того, вони є найбільш чисельною ланкою бюджетної системи країни та 

відіграють важливу роль у перерозподілі валового національного продукту, фінансуванні державних видатків, передусім, 

соціальної спрямованості. Видатки місцевих бюджетів найбільш яскраво віддзеркалюють їх значення у функціонуванні 

місцевого господарства, утриманні об'єктів соціально-культурного призначення, проведенні інвестиційної політики, 

здійсненні соціального захисту населення, охороні навколишнього природного середовища.  

Місцеві бюджети – це фонди фінансових ресурсів, призначені для реалізації завдань і функцій, що покладаються на органи 

самоврядування. Як складова бюджетної системи держави і основа фінансової бази діяльності органів самоврядування місцеві 

бюджети забезпечують необхідними грошовими коштами фінансування заходів економічного і соціального розвитку, що 

здійснюються органами влади управління на відповідній території. Цілком очевидно, що місцеві бюджети здійснюють 

безпосередній вплив на задоволення різноманітних потреб населення, стан та якість надання державних послуг. 

Поглиблення демократичних процесів в Україні вимагає переходу від задекларованої на законодавчому рівні фінансової 

незалежності органів місцевого самоврядування до створення механізмів її реального забезпечення. В останні роки в Україні 

спостерігається тенденція до чисельного збільшення  надзвичайно гострих проблем у сфері місцевих фінансів таких, як 

незначнаа фіскальна роль місцевих податків і зборів, істотна залежність дохідної бази місцевих бюджетів від міжбюджетних 

трансфертів та перерозподілу загальнодержавних джерел бюджетних доходів, нерозвиненість практики муніципальних 

запозичень тощо.  

Одним із шляхів виходу з такої ситуації є створення ефективної моделі формування доходів місцевих бюджетів, яка б 

базувалася на науково обґрунтованому підході до розмежування дохідних джерел між ланками бюджетної системи та 

передбачала більш досконалий порядок прогнозування, планування та виконання їх дохідної частини. Необхідність 

вирішення цих проблем складає прагматичні аргументи на користь актуальності законодавчих змін. Як організаційна форма 

мобілізації доходів і здійснення витрат місцевими органами самоврядування, місцеві бюджети – це балансові розрахунки, які 

відповідають вимогам складання балансів, тобто вони мають дохідну й видаткову частини, в їх основі покладено принципи 

збалансування тощо. Тому можна стверджувати, що місцеві бюджети – це балансові розрахунки доходів і витрат, які 

мобілізуються й витрачаються на відповідній території.  
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Сьогодні місцеві бюджети є фінансовою базою органів місцевого самоврядування та вирішальним фактором 

регіонального розвитку. Наявність місцевих бюджетів закріплює економічну самостійність місцевих органів самоврядування, 

що передбачено Конституцією та Законом України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, активізує господарську 

діяльність, дає можливість їм розвивати інфраструктуру на підвідомчій території, розширювати економічний потенціал 

регіону, виявляти і використовувати резерви фінансових ресурсів. В умовах спрямування України до інтеграції в Європу і 

світове співтовариство,  все це розширює можливості місцевих органів влади у більш повному задоволенні потреб населення 

і разом з іншими ланками бюджетної системи місцеві бюджети є одним з головних інструментів реалізації на практиці 

програми економічного та соціального розвитку як регіонів, так і країни в цілому. 

Отже, ситуація, яка склалася нині в соціально-економічному розвитку держави, свідчить про те, що централізація в 

управлінні країною та її економікою є критичною. Без децентралізації функцій у розвитку економіки регіон не може 

забезпечити налагодження взаємозв'язків територіальних інтересів із загальнодержавними. Кожний регіон, враховуючи 

власні економічні та соціальні потреби, визначає свою участь у спільному з іншими територіями розв'язанні міжрегіональних 

проблем. На наш погляд, розширення функцій і повноважень органів місцевого самоврядування в Україні, яке передбачається 

в стратегії розвитку країни, повинне супроводжуватися достатнім збільшенням обсягів фінансових ресурсів, що надходять у 

їх розпорядження для забезпечення нових соціальних стандартів наближених до рівня провідних країн світу. 
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АЛЬТЕРНАТИВНІ ШЛЯХИ СКОРОЧЕННЯ МОЛОДІЖНОГО БЕЗРОБІТТЯ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ 

ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ 
Проблема працевлаштування молодих спеціалістів є однією з найгостріших у нашій державі. Більша частина випускників 

після закінчення навчальних закладів не мають інформаційної підтримки, не володіють стратегією та механізмами пошуку 

роботи. На ринку праці складається ситуація, коли пропозиція випускників вищих навчальних закладів набагато перевищує 

попит на фахівців з вищою освітою, що є головною причиною зростання серед них безробіття. 

Кількість осіб у віці до 35 років, які у 2014 році мали статус безробітного становила 669,1тис. осіб або 46% загальної 

чисельності безробітних усіх вікових груп.  Рівень безробіття серед молоді є вищим за середній рівень безробіття у країні:  за 

підсумками 2014 року серед молоді у віці 25—29  років шукали, проте не могли знайти роботу 11,1%, серед осіб у віці 15-24 

роки цей показник становив 23,1%, в той час, коли загальний середній рівень безробіття становив 9,3%[1]. Крім того, 

спостерігається тенденція зростання рівня безробіття, наприклад, порівняно з 2013р. рівень безробіття у 2014 р. серед молоді 

у віці 15-24 років зріс на 5,7%, у віці 25-29 років зріс на 2,4%( рис. 1). 

 
Рис. 1 Рівень безробіття (за методологією МОП) у 2013-2014 рр.,% (за віковими групам) 

Джерело: складено автором за даними Державного служби зайнятості [1]. 

 

У той час як статистика безробіття відображає лише той відсоток непрацюючих, що звернулися за допомогою до центрів 

зайнятості, у дійсності кількість молоді, яка відчуває себе у професійній сфері дезорієнтованою та нереалізованою, є значно 

чисельнішою. Вища освіта є чинником, який підвищує шанси на успішне працевлаштування, хоча і не гарантує його.  

Часто молоді спеціалісти зіштовхуються з проблемою т. зв. «замкнутого кола», коли роботодавець не хоче прийняти 

випускника на роботу без досвіду роботи, але молодий спеціаліст, який щойно закінчив навчання, цього досвіду не має де 

здобути. 

За результатами дослідження Центру "Розвиток КСВ", випускників не беруть на роботу через низький рівень практичної 

підготовки (59%), високих зарплатних очікувань і кар'єрних перспектив (40%), а також відсутність досвіду роботи (37 %) [2].  
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Крім того, за даними дослідження кадрового веб-порталу Head Hunter Україна, за підсумками 2014 більше половини всіх 

вакансій були розраховані на фахівців з досвідом роботи від 1 року до 3- х років. А лише в кожній п'ятій вакансії роботодавці 

шукали людину без досвіду роботи [3]. 

Одним з варіантів вирішення даної проблеми може бути проходження різноманітних професійних практик та стажувань, 

зокрема, участь у молодіжних програмах, таких як AIESEC, Work&Travel, Erasmus та інші. А також навчання студентів та 

випускників вищих навчальних закладів на професійних тренінгах та он-лайн курсах, наприклад Coursera та Prometeus. 

Також, попри перенасичення ринку праці бухгалтерами, юристами, економістами, вищі навчальні заклади продовжують 

масово випускати фахівців цих спеціальностей. Така молодь, на нашу думку, володіє необхідним обсягом знань, потрібним 

для відкриття власної справи, яка є основною можливістю створення нових робочих місць. Тим більше, що відчуття 

підконтрольності власного часу та самозайнятість є трендом на молодіжному ринку праці в світі, та неодмінно набере 

популярності в Україні. Усе менше молоді прагне працювати на «когось» [4].  

Однак, на етапі заснування власної підприємницької ініціативи, за даними соціологічних опитувань, молодь 

зіштовхується з низкою проблем, серед яких чільне місце займає  залучення первинного фінансового капіталу, нестабільна 

економічна і політична ситуація, та бюрократичні перепони[5]. Таким чином, основним завданням держави для сприяння 

розвитку молодіжного підприємництва мало б стати створення спеціалізованих навчальних центрів, найсучаснішою формую 

яких є бізнес-інкубатори. Наразі в Україні функціонує лише близько 20 бізнес-інкубаторів, і не всі вони є успішними, оскільки 

більше зосереджуються на загально комерційній діяльності, ніж на наданні реальної підтримки інноваційним підприємствам. 

Через відсутність законодавчого поля діяльності бізнес-інкубаторів, низьку поінформованість місцевих керівників про 

можливості таких структур у розвитку підприємництва регіону, небажання керівників ВНЗ займатися проблемами 

працевлаштування студентів, застосовуючи методики і технології бізнес-інкубаторів, сьогодні потенціал такого 

інноваційного проекту, який у різних країнах світу уже довів свою ефективність, в Україні залишається невикористаним[6]. 

Крім того, інформаційні технології сучасності дають змогу диверсифікувати форми працевлаштування, особливо для 

молоді. У світі широкого розповсюдження набуває практика фріленсінгу (з англ.. “free-lance”), як особливого виду трудової 

діяльності, до якої здебільшого залучається молодь, що з розвитком ІКТ та комп’ютерних мереж відкриває для себе 

можливість не обмежуватись рамками офісу, міста, регіону, виходячи на співробітництво з багатьма замовниками, що 

перебувають в різних регіонах, країнах чи навіть континентах. Така діяльність не вимагає витрат ресурсів країни та забезпечує 

внутрішній оборот коштів і робочі місця для кваліфікованих фахівців, причому кількість місць росте із зростанням числа 

успішно реалізованих проектів. 

Незважаючи на ризики фріленсу, у 2012 році, Україна займала 5 сходинку в всесвітньому рейтингу он-лайн заробітків, 

що зробило її лідером серед Європейських країн на світовій онлайн-платформі зайнятості Elance(2,5 млн. фрілансерів та 500 

тис. підприємств)[7]. 

Отже, стан ринку праці України й тенденція до зростання числа безробітних серед випускників вищих навчальних закладів 

свідчать про потребу прийняття термінових і радикальних заходів. На нашу думку, держава може впливати на зменшення 

безробіття молоді, шляхом розробки спеціальних програм сприяння молодіжному підприємництву, спрощення 

бюрократичних процедур, надання фахових консультацій молоді, сприяння створенню бізнес-інкубаторів чи інших 

організацій з якісної бізнес-освіти, підтримки молодіжних організацій, які пропонують професійні стажування як в Україні 

так і за кордоном. 
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стратегічний курс нашою країною на євроінтеграцію потребує зростання питомої ваги власних джерел надходжень в 

структурі доходної бази місцевих бюджетів, проте разом з тим, проблеми у сфері державних фінансів зумовлюють посилення 

ролі саме місцевих податків та зборів у власних доходах місцевих бюджетів. 
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Проблемам, пов'язаним із джерелами формування доходної частини місцевих бюджетів присвячуються праці таких 

вчених як: Кириленко О.П.,  Семенова К.О.,Соколовська А.М., Сошка Н.В.  та ін. Вказані науковці особливу увагу відводили 

ролі місцевого оподаткування у фінансовому забезпеченні повноважень органів місцевого самоврядування, а також механізму 

їх справляння. Однак, для місцевих фінансів України в даний час характерною є слабкість дохідної бази місцевих бюджетів, 

а також наявність суттєвих проблем, які гальмують її нарощування. Саме тому нагальною є проблема визначення шляхів 

подальшого розвитку системи місцевого оподаткування. 

Метою даного дослідження є з’ясування основних недоліків діючої системи місцевого оподаткування в Україні та 

визначення напрямів їх подолання. 

Існування місцевих податків і зборів відповідає, в першу чергу, інтересам територіальних громад, від імені яких діють 

органи місцевого самоврядування, оскільки такі платежі є виключно їх фінансовою базою. Виходячи з цього, метою введення 

місцевих податків і зборів є забезпечення місцевих органів влади коштами, необхідними для здійснення їх завдань і функцій, 

що перебувають у їх самостійному розпорядженні і концентруються у відповідних бюджетах [2, c.35]. 

Відповідно до Податкового кодексу України (далі – ПКУ), місцеві податки і збори – це обов’язкові платежі, що 

встановлюються сільськими, селищними, міськими радами згідно законодавства, справляються в межах відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць і зараховуються до їх бюджетів [3]. 

До впровадження ПКУ в Україні справлялися по два місцевих податків та зборів, серед яких: 

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 

- єдиний податок; 

- збір за місця для паркування транспортних засобів; 

- туристичний збір. 

- Нині, згідно ПКУ, до місцевих належать: 

- податок на майно (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, плата за землю); 

- єдиний податок, в т.ч. с/г товаровиробники 4-ої групи; 

- збір за місця для паркування транспортних засобів; 

- туристичний збір. 

Місцеві податки та збори є головним атрибутом місцевого самоврядування в розвинених країнах. Зокрема, місцеві 

податки утворюють близько 60% прибуткової бази місцевих органів влади в Німеччині, 48% – у Швейцарії, 38% – в Італії, 

45% – в Австралії, 44% – в Норвегії тощо. Згідно із законодавством Естонії, місцеві органи самоврядування оперують такими 

податковими дохідними джерелами: подушний податок, місцевий прибутковий податок, податок на продаж, податок на 

човни, податок з реклами, плата за користування дорогами, податок на вуличне обслуговування, податок з власників 

автомобілів, податок з власників тварин та податок на розважальні послуги [4]. 

Доцільно розглянути момент щодо доцільності повернення деяких податків та зборів, що справлялися в Україні раніше. 

Зокрема, сьогодні, в епоху інформатизації суспільства, коли реклама відіграє велику роль як у діяльності більшості 

підприємств так і в житті пересічного громадянина. Проте, на жаль, в Україні реклама часто використовується як черговий 

спосіб «відмивання» грошей. Наслідком цього стала відміна податку з реклами, яка поширилась гучними промовами щодо 

неефективності даного платежу, проте цифри говорять про інше. Так згідно статистичним даним протягом 2009-2012 рр. 

простежувалося постійне збільшення наданих рекламних послуг в Україні (з 8301 млн. грн. у 2009 р. до 14705 млн. грн. у 

2012 р). Крім того, пропонується повернення ринкового збору до складу місцевих податків і зборів. Відміна даного платежу, 

який до 2011 р. становив більше 60% надходжень від місцевих податків та зборів призвела до втрат місцевих бюджетів. Значна 

фіскальна роль даного платежу (більше 500 млн. грн. у 2010 р.) була зумовлена, по-перше, великою кількістю платників, а 

по-друге, мінімальним податковим пресом. Ринковий збір вважався одним із найменш обтяжливих для підприємців, адже 

ставка коливалася від 50 копійок до 30 грн. на день. Цікаво, що у розвинених країнах запровадження нових податків 

покликано виконувати не лише фіскальну, а й регулятивну функцію, яка пов'язана з намаганнями влади сприяти зменшенню 

споживання населенням шкідливих для здоров'я продуктів харчування. Так, наприклад, у Франції планується ввести податок 

на безалкогольні напої, що містять цукор. В Угорщині обговорюється податок на продукти з високим вмістом солі, цукру та 

вуглеводів. У Великій Британії запропоновано ввести податок для кафе та їдалень, які продають фастфуд [5, с.99]. 

Становлення системи місцевого оподаткування в Україні відбувається повільними темпами. Система місцевих податків і 

зборів має багато недоліків, серед яких найсуттєвішими є такі [6, с.8]: 

а) великі затрати місцевих бюджетів зі справляння місцевих податків і зборів, що ледве покриваються надходженнями 

цих платежів до бюджету; 

б) відсутність правових механізмів у органів місцевого самоврядування щодо запровадження на своїй території власних 

податків і зборів; 

в) незначна фіскальна роль місцевих податків і зборів; 

г) законодавчо закріплені місцеві податки і збори та їх ставки не враховують реальних можливостей платників податків, 

а отже, не виконують стимулюючої функції; 

д) відсутність у органів місцевого самоврядування права самостійно запроваджувати власні податки і збори на своїй 

території; 

е) низька зацікавленість місцевих органів влади додатково залучати кошти від справляння місцевих податків і зборів. 

Як наслідок, такі недоліки негативно позначаються на дотриманні принципів єдності, повноти, достовірності, гласності, 

наочності бюджетного устрою країни в цілому та недостатньої наповнюваності місцевих бюджетів. 

Напрямами розвитку та удосконалення системи місцевого оподаткування можуть стати [1, с.43]: 

а) спрямованої на створення міцної фінансово-економічної бази місцевого самоврядування; 

б) вдосконалення законодавчої бази справляння місцевих податків і зборів; 

в) створення середовища оподаткування, сприятливого для активізації підприємницької діяльності; 

г)оптимізація податкового навантаження на місцеву галузь економіки з урахуванням збалансованості бюджетної системи; 

д)підвищення фіскальної ефективності обов’язкових платежів за рахунок удосконалення системи адміністрування, 

оптимізації податкових пільг та розширення місцевої податкової бази за рахунок зменшення масштабів ухилення від 

оподаткування; 

е) проведення роботи з підвищення правової культури населення. 
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Сьогодні децентралізація влади, проведена за європейськими прикладами, перетворить нашу країну у сильну державу. 

Перші кроки щодо законодавчого забезпечення процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування 

уже здійснено. Так, парламент ухвалив низку законодавчих актів, які регулюють відносини у сфері місцевого самоврядування. 

Зокрема, закони України «Про засади державної регіональної політики», «Про співробітництво територіальних громад», який 

врегульовує питання фінансово-організаційної кооперації на місцевому рівні, об’єднання фінансових та інших ресурсів різних 

місцевих бюджетів для розв’язання спільних проблем розвитку територій. Прийнято Закон «Про добровільне об’єднання 

громад», який створює умови для формування самодостатніх, перспективних, ефективних, спроможних громад, які зможуть 

забезпечувати себе. Також ухвалено зміни до Податкового та Бюджетного кодексів. І уже є перші результати реформ – доходи 

місцевих бюджетів за перший квартал зросли на 30%.Від децентралізації  влади та реформування місцевого самоврядування, 

без сумніву, залежить покращання надання адміністративних послуг, якість життя кожної громади[7]. 

Отже, важливим у реформуванні системи місцевого оподаткування в Україні є використання досвіду розвинених країн, 

де місцеві податки і збори є основним джерелом надходжень до місцевих бюджетів. Удосконалення системи місцевих 

податків і зборів, зростання їхньої фіскальної ролі як фундаментального напряму зміцнення місцевих бюджетів сприятиме 

підвищенню ефективності регіональної фіскальної політики, стимулюватиме соціально-економічний розвиток 

територіальних громад і держави в цілому. 
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LOCAL BUDGETS AND DIRECTIONS OF IMPROVEMENT 

Today, the formation of revenue base of local budgets is very important problem in Ukraine. Our strategy is to join European 

Union. That is why we must increase quantity of our own sources of income of local budgets. 

Рачок Юлія 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

МОДЕЛІ ПРОВЕДЕННЯ ЗМІН В ОРГАНІЗАЦІЇ 
Сучасне підприємство змушене функціонувати в умовах постійно мінливого середовища - як зовнішнього (поява нових 

законів, технологій, ринків, потреб покупців), так і внутрішнього (зниження продуктивності праці, необхідність навчання та 

підвищення кваліфікації працівників тощо). Все це вимагає негайного реагування з боку керівника підприємства, прийняття 

рішень, спрямованих на забезпечення нормальної роботи підприємства в нових умовах [3].  

Ліпітт запропонував модель, в якій виділено фази організаційної кризи: шок, відступ, визнання, адаптація та зміна.  

Велика кількість літературних джерел, присвячених організаційним змінам, заснована на тристадійній моделі 

організаційних змін К. Левіна: розморожування, здійснення зміни і заморожування.  

Розморожування - інформування про плановану зміну; залучення всіх, кого вона торкнеться, надання підтримки; надання 

працівникам необхідного часу, щоб звикнути до ідеї про зміну.  

Зміна - здійснення зміни; надання підтримки та навчання; моніторинг.  

Заморожування - зміцнення прихильності до зміни з метою стабілізації бажаного стану.  

Розглянуті вище стадії повинні знайти відображення в діяльності організації на всіх рівнях [2].  

Також пропонується модель процесу організаційних змін, що включає в себе чотири стадії: заперечення, ухилення, 

виконання і підтримку.  

Заперечення. Стадія заперечення починається з моменту подання даних на підтвердження необхідності змін в організації. 

Заперечення пропонованих змін може бути обумовлено наявністю в інших членів організації альтернативних програм змін 

або необхідністю інших змін, що диктується зовнішніми обставинами.  

Ухилення. Стадія ухилення починається тоді, коли під впливом накопичених свідчень здійснення змін починає 

сприйматися як дуже ймовірне. Релевантність даних не заперечується. Обґрунтовується, що зміни в малих масштабах 

необхідні.  

Виконання. Ця стадія, перехід до якої відбувається швидко, іноді вражає стороннього спостерігача своїми контрастами. 

Вона починається після того, як опозиціонери висловилися, роздратування зникло, і всі, нарешті, погодилися (іноді мовчазно), 

що зміни варті того, щоб спробувати «зробити це». Відмінною особливістю цієї стадії є енергійна робота по реалізації змін. 

Часто одне конкретне зміна викликає «ланцюжок» взаємопов’язаних, «вторинних» змін.  

Підтримання. Дана стадія недостатньо вивчена, хоча є ключовою для будь-якого процесу зміни. На цій стадії енергія 

спрямовується на доведення до кінця програм і проектів змін [1].  

Дана схема узгоджується із запропонованим К. Левіном підходом до змін, який ліг в основу загальної стратегії 

організаційного розвитку. Нова схема дозволить менеджерам-практикам, які займаються реалізацією цієї стратегії, краще 

розуміти організаційні зміни та ефективніше управляти ними.  
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ІНВЕСТИЦІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ПОЛЬЩЕЮ В КОНТЕКСТІ 

КОНВЕРГЕНЦІЇ КРАЇН 
Співробітництво у сфері інвестицій відіграє важливу роль у підтриманні стратегічного економічного партнерства між 

Україною та Польщею. Воно посилює кооперацію українських та польських підприємств, а через нестачу власних внутрішніх 

ресурсів інвестиції можуть розглядатись як інструмент для покращення організації виробництва і залучення покращених 

технологій та інновацій, підвищення міжнародної конкурентоспроможності та притік робочих місць. Також через 

інвестиційне співробітництво Україна може розширити експорт кінцевих товарів не тільки до польського, а й до 

західноєвропейських ринків.  

Згідно з Держкомстатом України обсяг прямих іноземних інвестицій в українську економіку зростає і станом на 31 грудня 

2014 він складав 45 916 млн. дол. США, що перевищує відповідний показник у 95 разів порівняно з 1995 роком. 

Найбільший приплив прямих іноземних інвестицій в Україну спостерігався в 2005 році – 8 мільярдів доларів, з них 5 

мільярдів було отримано через купівлю «Криворіжсталі», великого підприємства з виробництва сталі та залізної руди, 

компанією «Арселор Міттал» (Німеччина) та 1 мільярд доларів з Австрії через купівлю банку «Аваль» групою Райффайзен 

[2]. 

Загалом найбільші інвестиції Україна одержує від таких країн як Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Російська Федерація, 

Австрія, Велика Британія, Вiрґiнськi Острови (Брит.), Франція, Швейцарія, Італія, США і лише потім за обсягом інвестицій 

йде Польща. Майже третина обсягу прямих іноземних інвестицій надійшла з Кіпру, тобто це було повторне використання 

українського капіталу, а не високоприбуткові інвестиції мультинаціональних компаній. 

Дослідження в залученні польського інвестиційного капіталу в Україну дає змогу зробити висновок, що цей процес 

розпочався після розпаду Радянського Союзу. Однак, економічні одиниці обох країн почали інвестиційну кооперацію лише у 

1994 році [1, с.439].  

Аналіз динаміки польських інвестицій в українську економіку показує нам, що станом на 31 грудня 2014 р., обсяги 

польських інвестицій в Україні становили 831,2 млн. дол. США, що складає 1,8% від загального обсягу іноземних інвестицій 

в Україну. З 1995 р. польські інвестиції збільшились майже в 65 разів.  Це означає, що Польща як наша сусідня країна 

зацікавлена в посиленні інвестиційної кооперацій з нашою державою. 

Найвагомішими польськими інвестиціями в Україні є:  фабрика будівельної кераміки «Церсаніт», фабрика паркету 

«Барлінек», меблева фабрика «Новий Стиль», фабрика упаковки «Кен-Пак», фабрика автозапчастин «Інтер-Гроклін», 

фабрика металообробки «Полімекс-Мостосталь», банк «Кредобанк», «Плюс-банк», кластерне утворення «Агромісто» [3]. 

Варто також зазначити, що найбільший відсоток польських інвестицій припадає саме на фінансовий сектор і на 

промисловість. 

 

 
 

Рис. 1. Динаміка українсько-польської співпраці у 2004-2014 рр. 

Джерело: Складено автором за даними Державного комітету статистики [3]. 

 

За даними Державного комітету статистики України, обсяги українських інвестицій в польській економіці станом на 

31.12.2014 р. склали 52,6 млн. дол. США, що становить 0,8% від загального обсягу українських інвестицій за кордоном. У 

Польщі наразі діє щонайменше один десяток підприємств з українським капіталом.  

Найвагомішими українськими інвестиційними проектами в Республіці Польща є: металургійний комбінат «Гута 

Ченстохова» (інвестор - «ІСД»), суднобудівельний завод «Сточнє Гданське» (інвестор - «ІСД»), «Гута Покуй» (інвестор - 

«Приват»), завод освітлювальних приладів «Геліос» (інвестор – «Іскра»), плодопереробний завод «T.B.Fruit Dwikozy» 
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(інвестор - компанія «T.B.Fruit» (власник торгівельної марки «Яблуневий дар»), Мазовецький сироварний завод «Ostrowia» 

(інвестор - Група компаній «Milkiland») [3]. 

Ресурсами для інвестицій є загальні кошти, заощаджені в економіці, та запозичення. У Польщі заощадження (кошти, які 

залишились після всіх витрат, та які можуть бути використані для інвестицій) переважно зосереджені у секторі компаній. 

Частка заощаджень компаній у загальному обсязі валових заощаджень в 2012 році в Польщі становила більше 80%, в Україні 

– лише 14%. В Україні більше 80% заощаджень закумульовано у секторі домашніх господарств, і ці кошти не перетікають у 

інвестиції. 

Як бачимо, інвестиції в Україну є набагато більшими, ніж українські інвестиції в Польщу. Ситуація ускладнюється й тим, 

що прямі іноземні інвестиції в Україну з Польщі є значно меншими, чим ті, що роблять інші країни світу.  

Варто розглянути причини такого низького співробітництва. Отож, експерти вважають, що серед основних проблем 

польські інвестори бачать корупцію, непрозоре законодавство та неплатоспроможність сторін. Що стосується України, то 

така низька її інвестиційна активність пов’язана з низьким потенціалом української економіки та політичною нестабільністю. 

Сьогодні Україна має не найкращу репутацію серед польських підприємців і частково основною причиною цього є 

ігнорування владою часто виголошених інвесторами хвилювань. Польські інвестори наголошують, що український уряд, який 

під час численних зустрічей міжурядових комісій, економічних самітів, зустрічей президентів та прем’єр-міністрів і т.д., не 

спромігся дотримати своїх обіцянок та розв’язати важливі питання польських та українських підприємців щодо 

запровадження інвестиційних проектів. І вони, зазвичай, стосувались не лише вирішення певних окремих проблем інвесторів 

Польщі в Україні, а загальних умов ведення бізнесу, створення сприятливого інвестиційного клімату, економічної 

стабільності та дотримання законів [5, c.67]. 

Проте, незважаючи на всі ці проблеми, спільний інтерес інвесторів з Польщі та України та інтеграція економік країн 

вирівнюється, що показано у постійному зростанні величини прямих польських інвестицій в українську економіку впродовж 

останнього десятиліття. 
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INVESTMENT COOPERATION BETWEEN UKRAINE AND POLAND IN THE CONTEXT OF CONVERGENCE  

The aim of this article is to analyze the amount of foreign direct investment invested in the Ukrainian economy by Polish 

businessmen in comparison with those investments that were made in the same period from Ukraine to Poland. Polish entrepreneurs 

are interested to invest in the economy of Ukraine, because they believe that the Ukrainian market is attractive to them against the 

backdrop of the problems that are currently going within the EU countries. In particular, the investment attractiveness of Ukraine is 

proved by its advantageous geographic location, large domestic consumer market, skilled labor force. 

Вікторія Рудик 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
Динамічні зміни, що відбуваються сьогодні в усіх сферах суспільної діяльності, вимагають соціально-економічних 

перетворень з орієнтацією на принципи інноваційного розвитку, ефективне використання науково-технічного та 

інтелектуального потенціалу, запровадження економіки знань і розвиток інформаційного суспільства. Зазначене обумовлює 

необхідність підвищення ролі держави в регулюванні процесів інноваційного розвитку та зміцненні його ресурсного та 

інфраструктурного забезпечення. 

Нині процес формування владного механізму в Україні, побудова механізмів реалізації законодавчої та виконавчої влади 

та визначення шляхів їх взаємодії насичений суперечностями, відступами від доктрини поділу державної влади. До важливих 

напрямів реорганізації системи органів влади слід віднести зміну інституційного механізму влади через зміни співвідношення 

держави та інших складових політичної системи, разом із змінами механізмів представництва соціальних інтересів на шляху 

демократизації влади. У процесі розробки методології формування інноваційних механізмів державного управління 

державного управління регіональним розвитком свою доцільність підтвердив системний підхід, що дав змогу визначити 

функціональні особливості розвитку стратегії України, систематизувати результати численних досліджень проблем 

управління та регулювання державно-управлінської діяльності.  

Сьогодні питання державного регулювання інноваційної діяльності є надзвичайно актуальними, але за всієї динаміки 

розвитку нормативно-правової бази в цій сфері, її не можна вважати ефективною та ґрунтовною. 

Перш за все слід визначити, що ж таке інноваційна діяльність. Відповідно до Закону України, інноваційна діяльність - це 

діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск 

на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг [2]. 

У регулюванні інноваційної діяльності важливу роль відіграє держава. Наукова діяльність традиційно вважається сферою 

активної державної політики. Наукові ідеї не можуть бути безпосередньо використані в господарській діяльності, метою якої 

є прибуток. Тому організації і компанії стримано йдуть на пряме фінансування досліджень, хоча мають велику потребу в їх 

результатах. У сучасних умовах держава багато в чому бере на себе відповідальність за забезпечення бізнесу одним із 

найважливіших результатів інноваційного процесу - науковими знаннями й ідеями [3]. 

http://hlibprom.com.ua/resource/doc/ukraine_review_2005_ukr.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://voxukraine.org/2015/02/27/ukraine-poland-ukr/
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Зважаючи на структуру фінансового забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств, потрібно зазначити, 

що держава не приділяє цьому питанню належної уваги. Основним джерелом фінансування інноваційної діяльності були і 

залишаються власні кошти підприємств, обсяг яких у 2012 р. становив 7,3 млрд. грн. (63,9% у загальному обсязі фінансування 

технологічних інновацій). Проте цього не достатньо для впровадження радикальних та довготермінових інноваційних 

проектів.  

Згідно зі статистичними даними, найбільш масштабне скорочення фінансування інноваційної діяльності промислових 

підприємств за період 2000–2012 рр. відбулося у 2009 р. і скоротилося на 33,7% порівняно з 2008 р., що пояснюється 

загальноекономічною кризою. Зменшення фінансування інноваційної діяльності підприємств промисловості відбулося за 

рахунок як власних коштів (на 28,8%  у  2009 р. проти 2008 р.), так і кредитних ресурсів (на 76,7% у 2009 р. проти 2008 р.). 

Низькі обсяги фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств у 2010 р. зросли  лише на 1,2% проти 2009 р. 

та становили 8045,5 млн. грн. Проте вже у 2011 р. фінансування збільшилось майже вдвічі проти 2010 р. і сягало 14333,9 млн. 

грн. (табл. 1). 

Таблиця 1 

Розподіл загального обсягу витрат за напрямами інноваційної діяльності 

Рік Загальна сума 

витрат 

У тому числі за рахунок коштів 

власних 
державного бюджету 

іноземних 

інвесторів 

інші 

джерела 

2008 11994,2 7264,0 336,9 115,4 4277,9 

2009 7949,9 5169,4 127,0 1512,9 1140,6 

2010 8045,5 4775,2 87,0 2411,4 771,9 

2011 14333,9 7585,6 149,2 56,9 6542,2 

2012 11480,6 7335,9 224,3 994,8 2925,6 

2013 9562,6 6973,4 24,7 1253,2 1311,3 

Джерело: Складено автором за даними Державного комітету статистики [4]. 

 

За даними експертної оцінки, проведеної Державною службою статистики України, основними чинниками, які 

перешкоджають розвитку інноваційної діяльності вітчизняних підприємств є: нестача власних коштів (80,1% досліджених 

підприємств), великі витрати на нововведення (55,5%), недостатня фінансова підтримка держави (53,7%), високий 

економічний ризик (41%), недосконалість законодавчої бази (40,4%), тривалий термін окупності нововведень (38,7%), 

відсутність коштів у замовників (33,3%), нестача кваліфікованого персоналу (20%), відсутність можливостей для кооперації 

з іншими підприємствами і науковими організаціями (19,7%), нестача інформації про ринки збуту (17,4%), нестача 

інформації про нові технології (16,1%) [4]. 

Беручи до уваги те, що джерелом власних коштів, які спрямовуються на інноваційну діяльність є прибуток, а більшість 

вітчизняних промислових підприємств працює збитково, зрозумілою стає негативний тренд їх інноваційної активності. Ті ж 

підприємства, що отримують прибуток, не поспішають вкладати його в інновації тому, що інноваційна діяльність є більш 

ризикованою, порівняно з іншими видами діяльності. 

Світовий досвід дає змогу побачити, що держава має значний пріоритет в інвестуванні інноваційної діяльності, оскільки 

забезпечує фінансування інновацій з Державного бюджету. Успіх інноваційної діяльності у Японії, США, Німеччині, 

Великій Британії та інших провідних країнах світу забезпечили державні пільги [5]. 

 Вирішення проблеми інноваційного розвитку в умовах дефіциту власних фінансових ресурсів можливе лише за умови 

залучення іноземних інвестицій. 

Управління інноваційною активністю є складним процесом,  проте сучасний розвиток суспільства вже важко уявити без 

цього елемента господарювання.  Нині основними завданнями, вирішення яких допоможе прискорити розвиток інноваційних 

процесів в Україні, є:  

– створення правового середовища,  яке регулюватиме взаємовідносини і захищатиме інтереси, права учасників 

інноваційного процесу;  

– створення інформаційного середовища та системи комунікацій між учасниками;  

– розроблення механізму взаємодії різних елементів та учасників інноваційної діяльності;  

– визначення ролі та основних завдань органів державного регулювання інноваційного розвитку;  

– забезпечення прозорості під час відбору для реалізації інноваційних проектів,  основних напрямів розвитку наукових 

досліджень;  

– надання субсидій та пільгових кредитів для підприємств, які зацікавленні у впровадженні інновацій у виробництві, 

технологічному оснащенні процесів господарювання;  

– розвиток венчурного підприємництва та фондів для фінансування інноваційних проектів;  

– збереження інтелектуального та кадрового потенціалу;  

– визначення темпів, якими мають розвиватись наука, виробництво та технології [1,5].  

Отже,  головним завданням державного регулювання для розвитку власних конкурентних переваг, щоб досягти рівня 

розвинених промислових країн, є насамперед створення єдиної науково-дослідної бази,  яка сприяла б в майбутньому 

передаванню знань,  інтеграції науки та бізнесу,  а також має у підсумку сприяти зростанню наукового,  технічного,  

соціального,  економічного та виробничого потенціалу країни.  Державна інноваційна політика має ґрунтуватися на чітких 

економічних механізмах,  а інноваційне виробництво має стати пріоритетним,  порівняно з традиційним. 
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GOVERNMENT CONTROL OF INNOVATIVE ACTIVITY IN UKRAINE 

In this theses are described and analyzed the current state of  government control of innovative activity in Ukraine and are 

investigated the causes, characteristics, and proposed measures to develop innovative activity in Ukraine. 
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CИСТЕМA НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 
Обов’язковою умовою розвитку ринку пенсійного забезпечення в Україні в умовах інтеграції нашої держави у 

європейське співтовариство та посилення процесів глобалізації, є приведення його діяльності у відповідність до європейських 

стандартів. Розвиток пенсійних систем в країнах світу сьогодні доводить, що наявність накопичувального рівня пенсійної 

системи є свідченням стабільності та додаткових гарантій соціально-економічного захисту громадян відповідної країни.  

 Наявність у складі накопичувального рівня пенсійної системи недержавних пенсійних фондів, в свою чергу, дозволяє 

оцінювати рівень незалежності пенсійних накопичень громадян від політичних ризиків, притаманних державній системі 

пенсійного забезпечення. 

Законодавчо визначено, що недержавний пенсійний фонд – це юридична особа, яка має статус неприбуткової організації 

(непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на 

користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати 

учасникам [1]. 

Аналізуючи розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення протягом останніх років, можна сказати, що етап її 

становлення відбувся. Сьогодні, на ринку недержавного пенсіонного забезпечення існує достатня кількість недержавних 

пенсійних фондів і суб’єктів, які їх обслуговують. Для створення, реєстрації та здійснення діяльності недержавних пенсійних 

фондів і адміністраторів недержавних пенсійних фондів розроблена необхідна нормативно- правова база. Компаніями, яки 

працюють на ринку недержавного пенсійного забезпечення, та Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг 

України і Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, які є основними регуляторами у цій сфері, були 

відпрацьовані основні механізми створення та діяльності недержавних пенсійних фондів і адміністраторів.  

Сьогодні, як для державних органів, які здійснюють регулювання діяльності суб’єктів системи недержавного пенсійного 

забезпечення, так і для суб’єктів цієї сфери на перший план виходить ряд питань, пов’язані із розвитком системи 

недержавного пенсійного забезпечення. Саме у такій ситуації для ефективного розв’язання питань розвитку системи доцільно 

використовувати можливості саморегулівних організацій професійних учасників ринку. [3] 

Розвиток недержавного пенсійного забезпечення в Україні розпочалися з прийняттям Закону України «Про недержавне 

пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 р. За цей період діяльності, НПФ ще не зайняли належне їм місце в інституційній 

структурі вітчизняного фінансового ринку. Так, загальна вартість пенсійних активів станом сформованих недержавними 

пенсійними фондами, станом на 31.12.2014 становила 2 469,2 млн. грн., що на 18,2 %, або на 379,4 млн. грн. більше в 

порівнянні з кінцем 2013 року.Разом з тим, потенціал розвитку даних інститутів чималий – активи накопичувальних 

пенсійних систем тринадцяти найбільших пенсійних ринків світу становлять біля 70% їх ВВП. За наявними прогнозами 

сукупна вартість пенсійних активів у світі до 2020 року зросте на 66% і досягне 36 трлн. євро [2]. 

В Україні, як і в більшості європейських країн, диспропорція у співвідношенні молодого і старого населення посилюється. 

За прогнозами ООН, до 2050 року середня тривалість життя у світі складе 74 роки, а частка людей старше 60 років підскочить 

з нинішніх 11 % до 22 % [2]. 

Станом на 31.12.2014 адміністраторами недержавних пенсійних фондів укладено 55,1 тис. шт. пенсійних контрактів, що 

менше на 10,3%  

(6,3 тис. шт.) порівняно з 2013 роком.  

Структура пенсійних контрактів станом на 31.12.2014: 

- з вкладниками – фізичними особами – 47,2 тис. шт.; 

- з вкладниками фізичними особами-підприємцями – 0,1 тис. шт.; 

- з вкладниками – юридичними особами – 7,8 тис. шт. 

Зменшення кількості пенсійних контрактів пов'язане в першу чергу зі зменшенням пенсійних контрактів з юридичними 

особами. Так: 

- порівняно з кінцем 2013 року зменшення кількості контрактів з юридичними особами в 2014 році становило 40,0% (5,2 

тис. шт.), зменшення кількості контрактів з фізичними особами становило 2,3% (1,1 тис. шт.) [4] 

Зрозуміло, що активи НПФ повинні бути представлені ліквідними, надійними та дохідними складовими, що вимагає від 

останніх здійснення консервативних інвестиційних стратегій. Позитивний вплив НПФ на кон’юнктуру фінансового ринку 

здійснюється за рахунок: 

- зростання попиту на цінні папери;  

-розвитку інфраструктури фінансового ринку; зменшення волатильності цін внаслідок використання зважених стратегій;  

-підвищення рівня прозорості ринку за рахунок публічного оприлюднення інформації про результати діяльності НПФ; 

- активізації конкуренції на ринку фінансових послуг щодо залучення заощаджень суб’єктів господарювання і населення; 

 -розширення кола фінансових інструментів, стратегій інвестування й управління ризиками. 

Враховуючи те, що основним принципом системи недержавного пенсійного забезпечення є добровільність, найбільш 

стримуючим фактором на шляху активної діяльності пенсійних фонів є низький рівень поінформованості населення про цю 

систему та високий рівень недовіри до нового виду фінансових інститутів. Для добровільного прийняття рішення про участь 

у цій системі учасник повинен мати можливість вільного доступу до інформації як про діяльність окремих її суб’єктів, так і 

про систему вцілому. Тому, одним із приоритетних напрямків діяльності саморегулівної організації є створення доступної 

системи розкриття інформації. 
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Кожен фонд та адміністратор відповідно до вимог законодавства обов’язково оприлюднює інформацію про свою 

діяльність. Дерфінпослуг, з свого боку, також оприлюднює зведену інформацію про діяльність всієї системи. Але для 

прийняття рішення пересічному громадянину не завжди достатньо тільки цієї інформації. Необхідно створювати систему, яка 

дозволить порівнювати діяльність окремих фондів, висвітлювати додаткову інформацію про особливості діяльності фонду 

або адміністратора. 

 Це набуває особливого значення при запровадженні обов’язкової накопичувальної пенсійної системи та професійної 

пенсійної системи. І фізична і юридична особа повинні мати можливість отримати всю необхідну їм інформацію для 

прийняття рішення про вибір до того чи іншого пенсійного фонду. 

 Таким чином, саморегулювання є тим засобом, який зсередини сприяє розвитку системи недержавного пенсійного 

забезпечення. Активно діюча система саморегулювання створює додаткові механізми для розвитку суб’єктів недержавного 

пенсійного забезпечення шляхом введення єдиних правил і стандартів діяльності, а також комплексного вирішення 

проблемних питань із врахуванням точки зору учасників ринку. [3] 

Будучи одночасно і соціальними, і фінансовими інститутами, НПФ гарантують і надають додаткове фінансове 

забезпечення особам після досягнення ними пенсійного віку, а заощадження населення, вкладені в НПФ, є джерелом 

інвестиційного зростання національної економіки. Формування потужного довгострокового внутрішнього інвестора в 

результаті розвитку НПФ стане вагомим стимулом для розвитку фінансового ринку, порятунком для економіки та 

каталізатором прискореного економічного зростання. 
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THE SYSTEM OF PRIVATE PENSIONS IN UKRAINE 

An obligatory condition of market pensions in Ukraine in terms of integration of our country into the European community and 

strengthening of globalization is bringing its operations into compliance with European standards. The development of pension systems 

in the world today demonstrates that the presence of accumulative pension system are evidence of additional guarantees stability and 

socio-economic protection of citizens of the country. 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ 
Державний борг є невід’ємною складовою економік більшості країн світу та потужним важелем макроекономічної 

політики держави. Державному боргу приділяється значна увага, оскільки  він відображає фінансову спроможність держави, 

а також різних економічних суб’єктів, що пов’язані з нею через сукупність фінансово-економічних відносин. 

Для України  протягом останнього часу актуальним є питання боргових зобов’язань. Сьогодні для держави управління  

боргом є комплексною проблемою, оскільки він є досить значним і від цього страждає не лише фінансове становище країни, 

а й населення. 

 Згідно Бюджетного кодексу України державним боргом визнається  загальна сума заборгованості держави (Автономної 

Республіки Крим чи місцевого самоврядування), яка складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов'язань 

держави (Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування), включаючи боргові зобов'язання держави (Автономної 

Республіки Крим чи міських рад), що вступають в дію в результаті виданих гарантій за кредитами, або зобов'язань, що 

виникають на підставі законодавства або договору [1]. 

Державний борг за своєю економічною сутністю визначає економічні відносини держави як позичальника з її кредиторами 

(резидентами та нерезидентами) з приводу перерозподілу частини вартості валового внутрішнього продукту на умовах 

строковості, платності та повернення. За умовами залучення грошових коштів розрізняють внутрішній та зовнішній борг. 

Внутрішній державний борг — це сукупність зобов´язань держави перед резидентами, тобто заборгованість держави всім 

громадянам, які тримають внутрішні державні облігації. Зовнішній державний борг — це сукупність боргових зобов´язань 

держави, що виникли в результаті запозичень держави на зовнішньому ринку [2]. 

Управління державним боргом являє собою напрям економічної політики держави, пов'язаний з її діяльністю як 

позичальника, безпосередньо залежить від органів державної влади і управління, є прерогативою законодавчих органів, 

включає в себе такі елементи:  формування грошово-кредитної політики по відношенню до внутрішнього і зовнішнього боргу; 

встановлення загальної межі державної заборгованості, зокрема у визначенні обсягу бюджетного дефіциту і відповідного 

обсягу позик, необхідних для його фінансування; визначення напрямів впливу на мікро- і макроекономічні показники; 

визначення доцільності фінансування різноманітних програм за рахунок державного боргу тощо [3]. 

Метою управління державним боргом є забезпечення боргової безпеки держави, тобто дотримання такого рівня державної 

заборгованості, який задовольняє потреби держави у фінансових ресурсах, дає змогу зберегти стійкість фінансової системи 

держави і при цьому не ставить під загрозу виконання державою своїх функцій та зобов’язань щодо погашення та 

обслуговування боргів [4]. 

Державний борг має економічно обґрунтовані межі. Величина боргу характеризує не лише стан економіки й фінансів 

держави, а й ефективність функціонування її урядових структур [5]. У різних країнах державний борг має різний розмір та 

зростає неоднаковими темпами. Проте, відомо, що перевищення державного боргу над ВНП більш ніж у 2,5 рази вважається 

небезпечним для стабільності економіки, що в результаті може призвести до занепаду політичної та соціально-економічної 

системи в країні, зниження рівня життя населення, а, можливо, і втрати її незалежності [6]. 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://nfp.gov.ua/content/stan-i-rozvitok-npz.html
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Для поліпшення управління обслуговування зовнішнього і внутрішнього боргу бюджетним кодексом України 

встановлено, що основний обсяг державного боргу не повинен перевищувати 60% фактичного річного обсягу ВВП України. 

Крім того, граничні обсяги державного внутрішнього та зовнішнього запозичень України і надання державних гарантій 

здійснюються в межах, що встановлюються   на кожний бюджетний період [2]. 

Проведений аналіз сучасного стану державного боргу засвідчив, що існуюча система використання державних запозичень 

не створює умов для їх реального впливу на економічне зростання та  розвиток вітчизняної економіки, а лише покриває 

поточні потреби у фінансових ресурсах і нарощує розміри як внутрішнього так і зовнішнього боргу. Це наочно 

підтверджується даними рис.1. 

 
Рис. 1. Державний борг України у відсотках до ВВП країни, 2010-2015 рр 

Джерело: [7] 

 

Протягом 2010-2014 рр. розміри державного боргу мали тенденції  до зростання. У лютому 2015 року  відбулося рекордне 

зростання загального обсягу суверенного (державного та гарантованого державою) боргу внаслідок різкої девальвації 

національної валюти. Обсяг заборгованості станом на кінець лютого склав  1,614 трлн грн.  або 94% від ВВП (порівняно з 

65% від ВВП в січні).  У березні порівняно з лютим цього року, за даними міністерства фінансів України , загальна сума 

державного і гарантованого державою боргу  знизилася на 90 млрд грн, або на 5,58%, - до 1,524 трлн грн.. [7].   

Аналіз динаміки та структури державного боргу (табл. 1) засвідчують про наростаючі темпи приросту величини 

державного боргу,  в Україні.  

Таблиця 1  

Структура та динаміка державного боргу України протягом 2010 – 2014 рр., млрд. грн. 

№ Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2014/2010 (%) 

1 
Загальна сума державного та 

гарантованого боргу 
432,24 473,12 515,51 584,37 1 100,83 254,7 

2 Державний борг: 323,48 357,27 399,22 480,22 947,03 292,8 

 внутрішній борг 141,66 161,47 190,3 256,96 461 325,4 

 зовнішній борг 181,81 195,81 208,92 223,26 486,03 267,3 

3 
Гарантований державою 

борг: 
108,76 115,85 116,29 104,15 53,8 141,4 

 внутрішній борг 13,828 12,24 16,21 27,13 27,86 201,5 

 зовнішній борг 94,933 103,61 100,08 77,02 125,94 132,7 

Джерело: сформовано за офіційними даними Міністерства фінансів України [7] 

 

Протягом аналізованого періоду загальна сума державного та гарантованого боргу зросла більше як у 25 рази, у тому 

числі державного – у 29 раз, а гарантованого – у 14 рази. Структура державного боргу засвідчила про значне переважання 

зовнішнього боргу над внутрішніми. 

За оцінками експертів,  до кінця  2015 року  передбачається збільшення державного  боргу до 2,1 трлн. грн. або 120% від 

ВВП (при курсі 30 грн ./$). Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання держборгу України до 2,27 трлн грн. до 2020 

року [8]. 

Отже, сучасний стан державного боргу становить  значні загрози національній економіці, що пов’язані у першу чергу із 

кризовими явищами економіки, постійним зростанням потреби у фiнaнсувaннi державного дефіциту, перевищенням темпів 

зростання державного боргу над темпами росту ВВП та високої його частки у складі ВВП, зниження курсу національної 

валюти відносно іноземних валют, що спричинило до зростання розміру боргу в національній валюті.  Існуючі боргові 

проблеми держави потребують удосконалення бoргoвoї пoлiтики Укрaїни та побудови дієвої системи управління державним 

боргом. 
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ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
На сьогоднішній день доводити важливе значення малого бізнесу немає сенсу − це вже є беззаперечним твердженням як 

науковців, так і економічного досвіду. У більшості розвинених демократичних країн малий бізнес є невід’ємною складовою 

соціально-економічної системи. 

Завдання дослідження − дати порівняльну оцінку рівню розвитку малого бізнесу в Європі, Україні і Львівській області, 

виокремити його позитивні ознаки і недоліки.   

Малим бізнесом можна означити самостійну, систематичну господарську діяльність малих підприємств будь-якої форми 

власності та громадян-підприємців (фізичних осіб), яка проводиться на власний ризик з метою отримання прибутку. 

До 1997 р. визначення малого підприємства диференціювалось за сферами діяльності. Сьогодні згідно п. 7 ст. 63 

Господарського кодексу України  до малих підприємств відносять суб’єктів господарювання будь-якої організаційно-

правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 

50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за 

середньорічним курсом НБУ.  

До малих підприємств входять мікропідприємства – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та 

форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний 

дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом НБУ. 

[1] 

В Європі традиційно до малого і середнього бізнесу (МСБ) зараховують підприємства, які мають до 500 зайнятих та до 

500 млн. євро валового доходу.  

У провідній державі ЄС − Німеччині − у секторі МСБ працює 70% зайнятих і продукується близько 50% ВВП.  

У країнах ЄС 99 % підприємств мають чисельність зайнятих не більше 250 осіб. Понад 90% від загальної кількості 

підприємств країн-членів ЄС (близько 15 млн. одиниць) можна віднести до мікропідприємств. На кожному з них працює 

близько 10 осіб. Половина підприємств у ЄС належать до так званого класу «one-man businesses», де працює тільки власник 

і, можливо, деякі члени його родини. Ще 43% підприємств мають чисельність працюючих не більше 10 осіб. Узяті разом, 

мікропідприємства створюють третину робочих місць у країнах ЄС та забезпечують чверть сукупного обороту.[6] 

Малі підприємства присутні в усіх секторах економіки. Тоді як великі підприємства домінують у капіталомістких 

виробництвах, середні підприємства – опора обробної промисловості, малі підприємства переважають в торгівлі, сфері 

послуг, а також у тих сферах, де невеликі початкові витрати капіталу.  

Узагальнено значення малого бізнесу зводиться до того, що він: 

- оперативно реагує на зміни кон’юнктури ринку і надає економіці необхідної гнучкості й адаптивності; 

- формує конкурентне середовище і стримує монопольні тенденції; 

- є важливим з соціальної точки зору: вирішує проблеми зайнятості, особливо в період економічної кризи; 

- є фундаментом формування середнього класу і підтримкою соціально-політичної стабільності суспільства.  

У той же час малий бізнес найбільш вразливий до кризових явищ в економіці, нестабільності законодавства, особливо 

податкового, проявів корупції. На відміну від великих підприємств,  у МП немає державних контрактів, дотацій і субсидій, 

також через відсутність застави в них ускладнений доступ до банківських кредитів, особливо великих і довгострокових. 

Останній чинник ускладнює інвестиційну й інноваційну діяльність малих підприємств, стримує їх модернізацію і розвиток. 

Зазначені проблеми призводять до того, що малий бізнес опиняється в гірших умовах порівняно з великими підприємствами. 

Необхідність вирівнювання умов діяльності на ринку вимагає втручання держави. Для підтримки та розвитку малого 

підприємництва держава, як правило, створює для нього особливий правовий режим провадження господарської діяльності 

та застосовує різні програми державної підтримки.  

 Тому держава та відповідні інституції сприяють розвитку малого бізнесу, зокрема в сфері полегшення доступу до 

фінансування. 

Важлива роль малого бізнесу в перехідних економіках. Більше того, надання пріоритету малому бізнесу може стати 

точкою опори системних реформ. Так було в постсоціалістичній Польщі, де МСБ став локомотивом антикризової кампанії 

уряду, мінімізував соціальні наслідки масової ліквідації державного сектору економіки. Уже наприкінці 1990-х у Польщі 

функціонувало близько 3,5 млн. малих і середніх підприємств − фактично одне підприємство на кожних 10 громадян. 

Сьогодні внесок МСБ − це близько половини ВВП Польщі − понад 200 млрд. дол. 

http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=63380
http://www.minfin.gov.ua/
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Про рівень розвитку малого бізнесу в нашій країні опосередковано можна судити за 96-м місцем, яке посідає Україна в 

рейтингу Світового банку за комфортом бізнесу (Doing Business). [4] 

В Україні з формально-статистичного погляду роль малого і середнього бізнесу є значною: 67,8% зайнятих і 57,6% обсягу 

реалізації товарів і послуг усіх підприємств (без урахування бюджетних організацій, фізичних осіб-підприємців та особистих 

селянських господарств). 

За даними Держстату України, за розміром підприємства станом на 01.01 2013 р. поділялись таким чином:  

- великі підприємства (чисельність працівників перевищує 250 осіб і річний дохід понад 50 млн. євро) − 698 суб’єктів 

господарювання, або 0,04% від їх загальної кількості; 

- середні підприємства (чисельність працюючих не більша за 250 осіб при річному доході до 50 млн. євро) − 20 550 

одиниць, що складає 1,28% всіх суб’єктів господарювання; 

- малі підприємства складають 98,68% господарюючих суб’єктів. 

Серед малих підприємств 57 587 мали штат до 50 осіб при річному доході, що не перевищує 10 млн. євро; 286 461 

підприємств − до 10 осіб при показнику доходу менше ніж 2 млн. євро. 

Найбільша складова малого бізнесу − фізичні особи-підприємці (1 234 831 чол.). Ці громадяни працюють самі, а також 

можуть мати до 10-ти найманих працівників, а їхній річний дохід від усіх видів діяльності не перевищує 2 млн. євро. 

Однак за результатами економічної діяльності, вираженими обсягами реалізації продукції (робіт, послуг), малий бізнес не 

демонструє високих показників. Так, у 2012 році на малі підприємства припадало всього 20,8% продукції і послуг  [2]. 

Подібна ситуація має місце і у Львівській області. За підсумками 2013 року, у Львівській області функціонувало 17,8 тис. 

малих підприємств (95,2% від загальної кількості підприємств), причому чотири з кожних п’яти належали до 

мікропідприємств. У порівнянні з 2012 роком кількість малих підприємств збільшилась на 9,0% або на 1,5 тис. У середньому 

на 10 тис. населення припало 70 малих підприємств (в Україні – 82 підприємства), і за цим показником серед регіонів України 

Львівська область посіла 12-е місце [5].  

Частка малих підприємств в обсязі реалізованої продукції підприємствами підприємницької сфери торік зросла і 

становила 19,8% проти 19,2% у 2012 році. Більше половини від загального обсягу продукції, товарів та послуг малих 

підприємств було реалізовано підприємствами оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів 

– на 13,8 млрд.грн. (53,0%). Обсяг реалізованої продукції у промисловості склав 3,8 млрд.грн. (14,6%), у будівництві – 2,0 

млрд.грн. (7,9%), транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності – 1,4 млрд.грн. (5,4%), сільському, 

лісовому та рибному господарстві – 1,3 млрд.грн. (5,1%) [5].  

Хоча у загальній кількості малих підприємств переважають мікропідприємства, але їх частка у показниках малого бізнесу 

не є вирішальною: на них зосереджено 40,1% зайнятих працівників, у тому числі 39,5% найманих працівників, цими 

підприємствами сформовано 33,3% від загального обсягу реалізації малих підприємств.  

За територіальною ознакою підприємства малого бізнесу зосереджені переважно у місті Львові – 9,9 тис. підприємств або 

55,3% від загальнообласної кількості [5]. 

Адміністративні реформи повинні стати запорукою виведення бізнесу з тіні. Найбільш актуальним завданням  

стимулювання розвитку малого бізнесу є оптимізація оподаткування. Так, Податковим кодексом України 2015 року щодо 

МСБ передбачено такі зміни: 

- знижено ставка єдиного податку: 2% для платників ПДВ і 4% − для неплатників ПДВ; 

- запроваджено механізм електронних перевірок; 

- введено мораторій на перевірки бізнесу; 

- передбачено індексацію нормативної грошової оцінки для визначення бази фіксованого сільгоспподатку. [3] 

Малий бізнес для Львова − явище звичне і природне. До другої світової війни промисловості як такої у Львові не було, 

функціонували лише невеликі підприємства харчової і легкої промисловості. Згідно постанови ЦК і Верховної Ради СРСР 

Львів мав бути перетворений на великий індустріальний центр. Радянська влада навіть перевозила до Львова підприємства з 

інших областей України, нерідко − разом з працівниками. Зокрема, завод телеграфної апаратури перевезли з Росії. Побудова 

великих промислових підприємств і наплив населення з навколишніх сіл та інших областей Радянської України й Радянського 

Союзу створили значний тиск на старі міські інфраструктури, змінювали міський ландшафт, заповнювали нетиповими для 

європейського міста промисловими забудовами й нашвидкуруч зведеними гуртожитками. І лише сьогодні Львів поступово 

відновлює своє обличчя і малі і середні підприємства стають домінуючими. 

Таким чином, наслідуючи успішний досвід розвинених країн і опираючись на український менталітет, для якого історично 

характерні підприємливість, повага до приватної власнос тій працелюбність, Україна повинна розвивати сектор малого 

бізнесу. При цьому, враховуючи значимість і вразливість малих підприємств, не обійтись без активної підтримки з боку 

держави.  
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БАЗОВА МОДЕЛЬ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН  
Сучасні господарські системи перебувають у процесі безперервних динамічних змін економічного, соціального, 

політичного та організаційного характеру. Особливого значення слід надати інституційним змінам, які віддзеркалюють 

конкретні зрушення в формальних та неформальних нормах, а також у механізмі примусу до їх виконання. 

Інститути (з лат. institutio – “звичай”, “традиція”) – “правила гри” у суспільстві, які узгоджують та координують діяльність 

індивідів, визначають допустимі та недопустимі для них альтернативи. Як відомо, інститути утворені сукупністю формальних 

(зафіксованих законодавчо) та неформальних (таких, що переважно закладені на підсвідомому рівні і у пам’яті людей) норм 

та певного механізму примусу (санкція). У складі будь-якої норми можна виокремити: ситуацію або умови виникнення даної 

норми, індивіда (адресата), зміст норми (певна дія), санкцію за невиконання дії та гаранта норми. 

Очевидно, що інституційними змінами вважатимемо модифікації одного або декількох компонентів інституту. На 

противагу неокласичній парадигмі, яка послуговувалась рівноважно-статичним підходом, інституціоналісти запропонували 

розглядати процес змін в еволюційній перспективі.  

Одним з перших, хто у своїх працях обґрунтував необхідність реалізації інституційно-еволюційного підходу як нової 

онтології економічної теорії, був засновник традиційного інституціоналізму Т.Веблен. Учений розглядав інституційно-

еволюційний підхід як протилежний неокласиці фундаментальний дослідницький комплекс інструментів для розкриття 

логіки, процесу та послідовності економічних змін, самої природи і сутності економічного зростання та економічного 

розвитку [1]. 

Базова модель інституційних змін, запропонована Д.Нортом, включає такі етапи [3]: 

- зрушення у рівні знань спричиняють появу нових технологій; 

- нові технології з часом змінюють відносні ціни на ресурси; 

- нові рівні цін створюють стимули щодо зміни прав власності/режиму функціонування власниками окремих ресурсів; 

- поява нових норм, які максимізують цінність використання ресурсів. 

Важливо зауважити, що Д.Норт вбачав ядро цієї моделі  саме у змінах відносних цін – зростанні або зниженні переваг 

певної альтернативи. Це багато в чому пояснює застійний характер розвитку країн “третього світу”.  

До прикладу, у Філіппінах для того, щоб отримати дозвіл на будівництво житла легально, слід пройти 168 кроків 

бюрократичного процесу, до якого причетні 53 державні та приватні установи та який займає від 13 до 25(!) років [4]. Тому 

зовсім не дивно, що жителі цієї країни будують житла нелегально. Витрати у другому випадку будуть значно нижчими, ніж 

у першому. Така система індукує стимули до корупції, хабарництва та збагачення посадових осіб, які не зацікавлені у зміні 

інституційної структури. Відсутність інвестицій у науку та знання гальмують розвиток технологій та реформування правової 

системи, що спричиняє “консервацію” процесу змін непродуктивних стимулів, розширення нелегального сектору та 

уповільнення розвитку загалом.  

 Сумарна вартість позалегальної нерухомості в Філіппінах перевищує учетверо капіталізацію усіх компаній на 

філіппінській фондовій біржі, усемеро більша за суму депозитів в усіх комерційних банках країни та у чотирнадцять разів 

більша, ніж загальний обсяг прямих іноземних інвестицій за всю історію країни [4]. Очевидно, що людям значно простіше 

дати хабар окремим посадовцям, аніж витрачати значні матеріальні ресурси та час для отримання дозволу. 

Протилежні результати мала схожа ситуація, яка відбувалась у США наприкінці ХVIII – середині ХІХ століття. Сквотери 

та дрібні тіньові підприємці, які нелегально освоювали значні простори американського Заходу, з часом почали боротись за 

права власності на свої землі. Через величезну кількість законів та їх розрізненість для кожного штату боротьба 

ускладнювалася та набувала щораз гострішого характеру, виникали соціальні заворушення. Велику роль відіграла 

ментальність американців та їх прагнення до змін і розвитку. Багаторічні сутички за право жити на власній землі в результаті 

модифікували чинні норми у напрямі їх спрощення та формування ефективної системи стимулів. Як наслідок запеклої 

боротьби, було прийняте прогресивне законодавство про власність та землю, яке справило позитивний вплив на подальший 

розвиток США. 

З часом базова модель Д.Норта знайшла своїх критиків та була певним чином доповнена наступними характеристиками 

[2]: 

- можливість виникнення ефекту “безбілетника”, оскільки інститути мають багато спільного з громадськими благами 

(Д.Найт); 

- необхідність врахування тієї обставини, що вигоди від інституційних змін в окремих випадках можуть отримувати одні 

суб’єкти, а витрати нестимуть інші (Г.Лайбкеп).  

Безсумнівно, інституційні зміни можуть носити як сприятливий, так і зовсім несприятливий характер для економіки. 

Відсутність дієвої системи співпраці між державними органами та населенням, низький рівень відповідальності та 

підзвітності урядовців, бюрократизація, корумпованість та хабарництво, покірність та терпеливість населення призводять до 

вкорінення неефективних і викривлених стимулів та наступного занепаду.  

На жаль, на сучасному етапі несприятливі стимули закріпились і в інституційній системі України. Відсутність дієвих 

пропозицій, проблеми реального забезпечення інтересів населення, значні адміністративні бар’єри, корупція, 

рентоорієнтована поведінка вже стали реаліями сьогодення. Глибокого реформування потребують інститути інноваційного 

розвитку, правових відносин, державної політики. 

Отже, інституційні зміни передбачають серйозні зрушення в формальних чи неформальних правилах поведінки. Поява 

нових технологій, спричинена зростанням обсягу знань, веде до зміни відносних цін на різні альтернативи. Як наслідок, певні 

індивіди отримують стимули для зміни наявних інституційних рамок задля підвищення ефективності прав власності та 

використання ресурсів. Непересічне значення у цьому контексті мають науково-дослідні розробки, інвестиції в освіту, 

інфраструктура. Можна з впевненістю стверджувати, що Україна тільки ступила на шлях інтенсивних та цілеспрямованих 

інституційних змін, проте віримо, що цей складний шлях реформ принесе позитивні результати в недалекому майбутньому. 

Список використаних джерел 

1. Гайдай Т. В. Еволюція концептуально-методологічних основ теорії інституційних змін / Т. В. Гайдай // Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2014. – №11(164). – С. 13-17.  



22nd International Scientific Conference of Students, Postgraduates and Young Researchers 15-16 MAY, 2015  

ACTUAL PROBLEMS OF UKRAINE’S ECONOMIC SYSTEM FUNCTIONING  L’VIV 

180 

2. Институциональная экономика: Новая институциональная экономическая теория: учебник / Под ред. А.А. Аузана. 2-е 

изд / А. Аузан, М. Дорошенко, А. Елисеев и др. – Инфра-М Москва, 2011. – 446 с. 

3. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. / пер. с англ. А.Н. Нестеренко, пред. 

и науч. ред В.З. Мильнера. М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. – 185 с. 

4. Сото, Ернандо де. Загадка капіталу: чому капіталізм перемагає лише на Заході і ніде більше / Е. д. Сото ; пер. М.Климчук. 

– К.: Ніка-Центр, 2009. - 232 с.  

Ostap Salovskyi 

Ivan Franko National University of L’viv 

BASIC MODEL OF INSTITUTIONAL CHANGE  

This paper focuses on the mechanism of institutional change. Main steps of the model considered. Principal advantages and 

disadvantages regarded. Descriptive positive and negative practical examples offered. 
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ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА 
Кожна людина ставить перед собою певні цілі та бажає досягти омріяної мети. Щоб щось отримати – завжди потрібно 

докласти зусиль, потрібні велика сила волі, міцне терпіння та основний ресурс без якого ми не зможемо нічого зробити – це 

гроші. Щоб ефективно функціонувати нам потрібно вкласти певну суму коштів у справу, якою ми хочемо зайнятися, та яка в 

майбутньому має принести нам користь (дохід, моральне задоволення тощо).  

У сучасних умовах роль грошей надзвичайно велика. Гроші – це ресурс, переважно матеріальної форми, яким ми 

керуємось у досягненні своїх цілей. Це може бути: купівля власного житла чи проведений відпочинок за кордоном, купівля 

автомобіля чи певних продуктів господарського вжитку. Та не завжди ми маємо можливість здійснити ту чи іншу покупку 

відразу через брак коштів. Тому найчастіше ми звертаємося у фінансові установи, як правило банки, для одержання кредиту 

[2]. 

Кредит – це певна сума грошових коштів, яку ми отримаємо в банку для задоволення власних потреб, на умовах вчасної 

виплати. 

Жоден банк не може видавати гроші просто так, як то кажуть під чесне слово, через високий ризик неповернення коштів. 

Тому банки мусять вивчати чинники, які можуть спричинити за собою непогашення кредитів, визначати людей які зможуть 

повернути кошти. Тобто банк визначає кредитоспроможність позичальника.  

Кредитоспроможність - це процес перевірки банком здатності людини, фізичної чи юридичної особи, повернути надані 

йому кошти на певний час, для досягнення поставленої цілі вчасно та без усяких ускладнень.  

Позичальником вважають особу, фізичну чи юридичну, яка позичає певні кошти. Для того щоб видати кошти банк 

проводить попередню оцінку платоспроможності позичальника. З метою управління кредитними ризиками банки мають 

проводити оцінку кредитоспроможності позичальника як на стадії прийняття рішення про доцільність видачі кредиту, так і 

на стадії контролю за процесом погашення відсотків і заборгованості за кредитом. У зарубіжній та вітчизняній банківській 

практиці кредитоспроможність позичальника завжди була і залишається одним з основних критеріїв визначення доцільності 

встановлення кредитних відносин з клієнтом (рис. 1). 

Рис.1. Оцінка доцільності видачі кредиту 

Джерело:  [1]. 
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Головна мета оцінки кредитоспроможності позичальника - оцінка кредитного ризику та виявлення джерел погашення 

позичальником відсотків і заборгованості за кредитом. 

Комерційні банки в Україні не мають єдиного довершеного методологічного підходу до аналізу кредитоспроможності 

позичальника. Вибір методу оцінки кредитоспроможності позичальника залежить від низки чинників: форми власності, 

особливостей побудови балансу та інших форм звітності клієнта, галузевих особливостей, виду діяльності тощо. 

Серед існуючих методів і моделей оцінки кредитоспроможності позичальника виділяють наступні: 

1) метод порівнянь; 

2) метод рейтингових оцінок; 

3) метод групувань; 

4) метод експертних оцінок. Зводиться до суб'єктивної оцінки експертами ймовірності погашення позичальником 

заборгованості за кредитом у встановлений строк; 

5) метод коефіцієнтів. Зводиться до розрахунку кількісних показників фінансового стану позичальника і порівняння 

отриманих результатів з нормативними або середніми. Для отримання більш достовірних результатів доцільно 

використовувати середньогалузеві значення показників, які б враховували особливості технологічних процесів і тривалість 

виробничого циклу. 

До переваг даного методу можна віднести: 

- простота розрахунку фінансових коефіцієнтів; 

- порівнянність отриманих результатів; 

- аналітичність розрахованих коефіцієнтів, тобто здатність пояснювати причини явищ, що характеризуються 

показниками, які аналізуються; 

- прогностичність і динамічність, тобто придатність показників для відображення зміни процесу або явища в часі. 

Є також ряд недоліків використання даного методу: 

- ускладнене порівняння показників у динаміці внаслідок впливу інфляції; 

- різноспрямованість і закорельованість показників, що описують фінансовий стан позичальника; 

- проблеми визначення критеріїв оцінки кредитоспроможності для різногалузевих підприємств; 

- перекручені дані фінансової звітності не завжди дають змогу виявити тенденції до погіршення фінансового стану 

позичальника. 

У вітчизняній практиці найбільш поширеною є рейтингова методика оцінки кредитоспроможності позичальника, 

орієнтована на врахування як кількісних, так і якісних (суб'єктивних) характеристик клієнта. Визначення рейтингової оцінки, 

на відміну від методу коефіцієнтів, дає можливість врахувати показники суб'єктивного характеру (репутацію, кредитну 

історію позичальника та ін.). Рейтингові методики оцінки кредитоспроможності позичальника формуються з урахуванням 

підходу конкретного банку до оцінки рівня кредитного ризику і можуть суттєво відрізнятися у різних банків залежно від 

кредитної політики, стратегічних планів і загальних вимог до якості кредитного портфеля. Наприклад, клієнт, 

кредитоспроможність якого є надто низькою для одного банку, може відповідати вимогам, встановленим іншим банком. 

Методи оцінки можуть використовуватися паралельно або частково доповнюючи один одного. 

Можна відмітити, що методи оцінки кредитоспроможності, які застосовуються у практиці вітчизняних банків, непогано 

оцінюють кредитоспроможність позичальника, однак є суттєві проблеми з ефективним використанням якісних характеристик 

позичальника при оцінці його діяльності, які не мають кількісного виразу (характеристика бізнесу, ринкова позиція 

позичальника, ділова репутація та ін.). Тому доцільно використовувати підхід щодо представлення критеріїв 

кредитоспроможності підприємств за допомогою апарату нечіткої логіки та нейронних мереж, тобто застосувати 

інтелектуальні технології.  

Інформація про кожного клієнта банку записується і зберігається у базі даних банку. Алгоритми Data Mining обробляють 

ці дані, і отримані результати використовують далі для прийняття рішень [6]. З точки зору інтелектуального аналізу даних 

задача визначення кредитоспроможності позичальника полягає у віднесенні клієнтів та партнерів банків до певних груп за їх 

характеристикам (депозити юридичних осіб, активи банків, прибутковість банків то що), а це є задачі класифікації та 

кластеризації. Однак, вони мають ряд специфічних ознак (великий обсяг інформації, наявність інформації у якісному та 

кількісному вигляді, необхідність автоматичного генерування гіпотез прихованих закономірностей) і потребують розробки 

специфічного алгоритмічного та програмного забезпечення. Нейронні мережі дозволяють вирішувати такі неформалізовані 

задачі. Керівник при цьому одержує дуже ефективну модель проблемної області і може дуже просто моделювати різні ситуації 

та візуально побачити результат.  

На даний час ведуться інтенсивні роботи по розробці методів та алгоритмів для задач інтелектуального аналізу даних у  

банківській справі у тому числі для визначення кредитоспроможності позичальника.  
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ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

РЕГІОНУ 
Програмою економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» одним із 

стратегічних напрямів розвитку країни визначено збереження й розвиток людського й соціального капіталу. Людський 

розвиток в сучасних умовах змін є досить стрімким та динамічним процесом.  Він складає основу формування суспільної 

економіки  на всіх інституційних та адміністративних рівнях. Відповідно, як і будь-який процес, людський розвиток потребує 

управління в першу чергу в регіонах для забезпечення конкурентоспроможності регіонів України та сталого розвитку 

економіки в цілому.  

Українські вчені пропонують різні підходи до визначення поняття «людський розвиток». Зокрема,Стрижак О.О.  

розглядає людський розвиток як примноження не тільки доходу людей, але й їх здоров'я, освіти, збереження навколишнього 

середовища, забезпечення свободи дій і слова, а також формування інших умов соціально-економічного розвитку [5].  

Грішнова О.А. стверджує, що людський розвиток розглядається і як процес розширення людського вибору, і як 

досягнутий рівень добробуту людей [1, c. 56]. Лібанова Е.М. у тлумаченні людського розвитку робить акцент на людських 

правах та свободах: 

 Людський розвиток – це процес зростання людських можливостей в інтересах людини і власними силами людини, що 

забезпечується політичною свободою, правами людини, суспільною повагою до особистості, здоровим довкіллям [3, с.32]. 

Узагальнюючи наведе вище трактування, людський розвиток пропонуємо тлумачити як процес покращення усіх сфер і 

аспектів людського життя при наявності вільного доступу до усіх життєвонеобхідних людських благ та в умовах належного 

стану соціально-економічного, екологічного,  політичного середовищ існування людини.  

Відповідно, можемо сформулювати визначення дефініції «регіональний людський розвиток» – це динамічний 

безперервний процес покращення життя  населення регіону за рахунок наявності у повному обсязі життєвонеобхідних 

людських благ на його території та за умов належного стану соціально-економічної, екологічної,  політичної сфери 

конкретного регіону для досягнення високого рівня його конкурентоздатності. 

Фахівці міжнародного Інституту розвитку менеджменту у Лозанні (IMD-Lausanne) розуміють під 

конкурентоспроможністю регіону здатність регіону (його населення, бізнесу і влади) перемагати у суперництві з іншими 

регіонами за залучення і створення нових факторів виробництва, забезпечуючи при цьому конкурентні переваги в 

економічному зростанні та рівні життя населення.  

Як бачимо, між людським розвитком регіону та конкурентоспроможністю регіону існує безпосередній прямий та 

зворотній зв’язок. Пропонуємо розглянути наше бачення даних зв’язків на рисунку 1. 

 
Рис.1. Залежність конкурентоспроможності регіону від людського розвитку 

 

Основою конкурентоспроможності регіону є загальний регіональний розвиток, який охоплює соціальну, економічну, 

екологічну, політичну та інші сфери життєдіяльності людини. Відповідно, кожна із зазначених сфер існує за допомогою 

людини і для людини, тому саме людський розвиток є тією рушійною силою, яка обумовить розвиток регіону та забезпечить 

його конкурентоздатність.  

Конкурентоздатність регіону можна аналізувати за показниками індексу людського розвитку. Індекс людського розвитку 

регіону – це інтегральний узагальнюючий показник стану населення регіону, який охоплює дані про здоров`я населення, 

рівень освіти та економічний розвиток регіону та є середнім арифметичним суми індексів тривалості життя, рівня освіченості 

та індексу скоригованого реального ВВП на душу населення. 

Пропонуємо розглянути динаміку індексу людського розвитку Хмельницької та Львівської областей за 2011-2013 роки 

(табл. 1), розрахованих за різними методиками (порівняння методик у табл. 2). 

Таблиця 1 

Методики оцінювання регіонального людського розвитку 

Назва методики Особливості методики 

Національна методика оцінки 

людського розвитку  

Розраховують 33 показники, об’єднані у 6 блоків відповідно до основних аспектів 

людського розвитку: відтворення населення; соціальне становище; комфортне життя; 

добробут; гідна праця; освіта.  

Методика Світового центру 

даних  

Ґрунтується на концепції «сталого розвитку», яка є розвитком вчення В. Вернадського 

про ноосферу. Розраховують в просторі  трьох складових:економічна; екологічна; 

соціальна.  

Джерело: складено автором на основі джерел [2] та [4] 

 

Тенденції до змін у показниках індексу людського розвитку Львівської та Хмельницької областей та їх рейтинг серед усіх 

областей України за 2011-2013 роки зображено у таблиці 3. 
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Таблиця 2 

Динаміка показників індексу людського розвитку Хмельницької та Львівської областей у 2011-2013 роках 

 Хмельницька область Львівська область 

Національна методика 

оцінки 

Методика СЦД Національна методика 

оцінки 

Методика СЦД 

Показник Місце 

серед 

регіонів 

України** 

Показник Місце 

серед 

регіонів 

України** 

Показник Місце серед 

регіонів 

України** 

Показник Місце 

серед 

регіонів 

України** 

2011 3,5424 22 0,94 6 3,8261 4 0,849 24 

2012 3,6684 20 0,94 6 3,9988 4 0,849 24 

2013 3,7275 14 0,969 9 4,0100 3 0,992 6 

Примітки: **Місце області серед 25 регіонів, включаючи АР Крим 

         ***Місце області серед 27 регіонів, включаючи міста Київ, Севастополь та АР Крим 

Джерело: складено автором на основі джерел [2] та [4] 

 

Як бачимо, показники та рейтинги у обох областей мають тенденцію до змін. Це обумовлюється в першу чергу тим, що 

методики досить відрізняються і кожна з них охоплює певну групу показників, а також на такі зміни впливає економічна та 

політична криза в державі. 

Тому рекомендуємо розробляти механізм управління людським розвитком у розрізі кожного регіону окремо, залежно від 

особливостей, переваг та недоліків конкретної області. Такий розвиток буде стимулювати керівництво регіонів посилювати 

та розвивати власні конкурентні позиції та, в свою чергу, значно покращить соціально-економічний розвиток України, 

піддаючись впливу ефекту синергії. 
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Annotation. In connection with technological progress and fastest socio-economic development, the most important world resource 

is man and his full development, which it can implement any promising field of activity. Human development is the basis of the 

formation of public economy at all institutional and administrative levels. Accordingly, human development requires governance, 

especially in the regions, both for the competitiveness of individual areas, and sustainable economic development in general. 
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ПІЛЬГИ ЩОДО МИТА ПЕРЕДБАЧЕНІ УКРАЇНСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ 
Митні пільги є важливим інструментом тарифного регулювання. Митні пільги — встановлене законодавством звільнення 

(повне або часткове) осіб, що переміщають через митний кордон товари або інші предмети, від митних платежів. Митні пільги 

також визначаються як встановлені на умовах взаємності або в односторонньому порядку пільги щодо переміщуваних через 

митний кордон товарів у вигляді повернення раніше сплаченого мита, звільнення від сплати мита, зниження ставки мита, 

встановлення квот на преференційне ввезення (вивезення) товарів. Прийнято розрізняти митні пільги та митні тарифні пільги. 

З урахуванням міжнародної практики встановлення пільг здійснюється Верховною Радою за поданням KM України. Митні 

пільги не можуть носити індивідуального характеру, тому що надаються виключно шляхом прийняття відповідного закону. 

Підставою для надання митних пільг може бути або належність особи до осіб, які мають на це право згідно зі своїм правовим 

статусом (представники іноземних держав та їх співробітники і інші іноземні особи), або факт переміщення через митний 

кордон України товарів та інших предметів, ввезення на митну територію яких або вивезення за їх межі цієї території 

дозволяється законодавством України за умови несплати мита, зниження ставок мита, встановлення тарифних квот (тарифні 

пільги). До першої категорії належдать митні пільги для представників іноземних держав та їх співробітників та інших 

іноземних осіб. Питання надання цих пільг регулюється МК України. Так, відповідно до глави 54 МК України митні пільги 

надаються представництвам іноземних держав, міжнародних організацій, представництвам іноземних фірм та офіційним 

особам на території України, а також дипломатичним представництвам України, шо знаходяться за кордоном. Розглянемо їх 

більш детально. 

Дипломатичні представництва іноземних держав на території України за умови дотримання встановленого МК порядку 

переміщення товарів через митний кордон України можуть ввозити в Україну та вивозити з її митної території товари, 

призначені для офіційного (службового) користування представництв із звільненням від митного огляду та сплати податків 

та зборів за винятком плати за їх митнеоформлення, якщо воно здійснюється поза місцями розташування митних органів або 

поза робочим часом, установленим для митних органів. 

Питання щодо продовження строку тимчасового ввезення товарів, зазначених у частині першій цієї статті, вирішується 

митним органом, у регіоні діяльності якого розташоване відповідне представництво іноземної фірми. 

http://www.idss.org.ua/
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Дипломатичні представництва України, що знаходяться за кордоном, за умови дотримання ними встановленого порядку 

переміщення через митний кордон України можуть вивозити з України товари, призначені для офіційного (службового) 

користування представництва, із звільненням від сплати податків і зборів за винятком плати за їх митне оформлення, якщо 

воно здійснюється поза місцями розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів. 

Товари, призначені для офіційного (службового) користування дипломатичних представництв України, що знаходяться 

за кордоном, підлягають декларуванню митним органам та пропускаються за межі України на весь термін акредитації 

представництва за кордоном. 

Варто також відзначити, що митні пільги для міжнародних, міжурядових організацій та представництв іноземних держав 

при них, а також для персоналу цих організацій і представництв та членів сімей персоналу визначаються відповідними 

міжнародними угодами України. 

Митні пільги для міжнародних неурядових організацій та їх персоналу і спільних підприємств за участю українських та 

іноземних юридичних осіб та громадян, іноземних підприємств, організацій та їх представництв, а також іноземних 

співробітників цих підприємств, організацій і представництв та членів їх сімей може бути надано законами України. 

У провадженні зовнішньоекономічної діяльності застосовуються преференційні ставки Митного тарифу України як 

звільнення від справляння мита, зниження ставок мита або встановлення тарифних квот на ввезення до товарів: 

1) які походять з держав, що утворюють разом з Україною митний союз або зону вільної торгівлі; 

2) які походять з країн, що розвиваються, і на які поширюється національна система преференцій України. 

У той же час відповідно до принципу виключної юрисдикції України у здійсненні митної справи встановлена Національна 

система преференцій України. Вона передбачає встановлення преференційних ставок мита, включаючи звільнення від сплати 

мита, стосовно товарів, які походять з країн, що розвиваються і застосовуються до товарів, які походять: 

1) із найменш розвинутих країн, що встановлюється за даними ООН; 

2) з країн, що розвиваються, у яких обсяг валового національного продукту на душу населення не перевищує такого 

показника в Україні. 

Оскільки такі країни не є постійними, то переліки країн, на товари яких поширюється національна система преференцій, 

визначаються щорічно Верховною Радою України під час прийняття закону про Державний бюджет на поточний рік. 

На даний час діє низка інших нормативних актів, що встановлюють перелік товарів і предметів, які звільняються від мита. 

Так, від сплати мита звільнюються: 

- товари, що ввозяться за рахунок коштів Державного валютного фонду України,республіканського (Автономної 

Республіки Крим), місцевих валютних фондів; 

- товари, що ввозяться на митну територію України за рахунок іноземних кредитів, наданих під гарантію KM України; 

- засоби захисту рослин і тварин, калійні і фосфатні добрива;— товари та інші предмети, що тимчасово ввозяться на митну 

територію України і призначені до зворотного вивезення за її межі у встановлені строки у незмінному стані або 

відремонтованому вигляді; 

- предмети дитячого асортименту (ставки мита зменшуються на 50%); 

- на період виконання робіт щодо підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та 

перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему при ввезенні (пересиланні) суб'єктами господарської 

діяльності, перелік яких затверджується виконавчим комітетом Славутицької міської ради, на митну територію України 

товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання), що надходять у рамках міжнародної технічної допомоги, 

яка надається на безоплатній та безповоротній основі. 

- предмети особистого користування (за винятком транспортних засобів індивідуального користування та за винятком 

запасних частин до них), що тимчасово ввозяться на митну територію України; 

- речі, що ввозяться (пересилаються) під час переселення на постійне місце проживання в Україну. 

Громадянам, які постійно проживають за кордоном, дозволяється ввозити на митну територію України без сплати мита 

транспортні засоби для власного користування, але не більше як одне найменування на одну особу під зобов'язання про 

зворотне вивезення протягом року. 

Тарифні преференції— це пільги, які надані при обкладенні митами всіх або декількох товарів окремих країн і не 

поширюються на товари інших країн у вигляді звільнення митом, зниження ставок мита або встановлення квот на 

преференційне ввезення щодо товарів і інших предметів. Тарифні преференції встановлюються на товари і предмети, які 

походять з країн, що розвиваються і користуються Загальною системою преференцій і передбачені умовами, що такі товари 

мають обіг виключно у прикордонній торгівлі. 

Тарифні преференції мають три форми: 

- звільнення від сплати мита; 

- зниження ставок мита; 

- встановлення квот на преференційне ввезення. 

Повернення мита також є важливим засобом митно-тарифного регулювання ЗЕД. За товари, які були ввезені на митну 

територію України, а потім вивезені протягом одного  року, сплачене мито може бути повністю або частково повернено 

власникові товарів при їх вивезенні за межі митної території України, але за умови пред'явлення свідоцтв про використання 

цих товарів з метою складання, монтажу, переробки або обробки. 

Список використаних джерел: 

1. Митний Кодекс України: Закон України від 28.06.2015. №71-VIII     [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 

2. Бюджетний Кодекс України: Закон України від 04.04.2013р.  №5492-VI [Улектронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 

3. Ківалов  С.В., Кормич Б.А. Митна політика України:: Підручник. – О,: Юрид. Літ., 2014 – 256 с. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/163-18/paran9#n9


15-16 ТРАВНЯ 2015 Р.  ХХІІ-ГА Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених 

М. ЛЬВІВ   АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

185 

 

Уляна Сива 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

КЛІЄНТООРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ  
Незважаючи на постійне оновлення банківських послуг, попит на які виникає лише у невеликої прогресивної частини 

населення і підприємств, банківські установи України в основному мають практично однаковий спектр банківських продуктів 

та послуг. Залучення або переманювання клієнтів банками відбувається за рахунок цінової конкуренції, що негативно впливає 

на розмір прибутку банків та сталість банківської системи. У багатьох банках відсутня єдина методологія, стандарти надання 

послуг, співробітники не в змозі якісно провести консультацію з клієнтом щодо послуг банку, менеджери з продаж не мають 

достатньо знань щодо пріоритетності роботи з різними клієнтами. Це знижує ефективність роботи з клієнтом, збільшує 

вартість процесів, знижує якість наданих послуг і, як результат, призводить до відтоку клієнтів.  

Посилення конкуренції, розширення простору ведення бізнесу та постійна зміна уподобань споживачів призвели до 

необхідності переходу від концепції продукт-орієнтованого до клієнт-орієнтованого підходу. Клієнтоорієнтованість – це 

особлива концепція ведення бізнесу, яка розглядає інтереси клієнтів на рівні інтересів компанії, при цьому робота з клієнтами 

здійснюється як консультування – продукти та послуги пропонуються з індивідуально підібраними характеристиками, 

завдяки наданим персоналу повноваженням при збереженні загальної регламентації бізнес-процесів [1]. 

В розрізі клієнтоорієнтованості, на нашу думку, основою взаємовідносин банку та клієнта є довіра. В рамках концепції 

довіри підвищення якості наданих продуктів, консультування клієнтів (з метою якнайкращого вирішення проблем, а не 

продажу додаткових продуктів), якісне обслуговування дозволяє сформувати позитивний досвід співпраці з банком. 

Довіра клієнта може існувати незалежно від того, чи користується він продуктами банку. Але лояльність клієнта, одним з 

факторів якої є довіра, формується лише у процесі взаємодії клієнта та банку. Приріст постійних клієнтів на 5% сприяє 

зростанню прибутку на 25-100% [1]. Наявність стійкої та лояльної клієнтської бази є основним фактором фінансової стійкості 

та процвітання бізнесу. 

Таким чином, з’являється потреба впровадження у практику нових принципів організації відносин із клієнтами, що 

засновані на західному досвіді. Результатом впровадження даних принципів можуть стати додаткові конкурентні переваги 

нецінового характеру, не пов’язані із банківським продуктовим рядом – нові якісні відносини з клієнтами – це збільшення 

продажів; мінімізація адміністративних, операційних і інших витрат. Результати будуть досягнуті завдяки автоматизації і 

реорганізації процесів, спрямованих на залучення, обслуговування й утримання найбільш вигідних клієнтів (використання 

CRM-технологій) [2, с. 26].  

CRM-системи дозволяють: ефективно управляти грошовими потоками клієнта, завдяки чіткому прогнозуванню 

ймовірності здійснення угод; автоматизувати рутинні операції; знизити незаплановані витрати; покращити процес контролю 

здійснення замовлень та якість сервісу, а отже, створити лояльного клієнта. Не зважаючи на ці переваги, більше 70% ініціатив 

із впровадження CRM стають збитковими через відсутність чітко поставленої мети та недостатнє розуміння                 CRM-

концепції. 

На основі аналізу існуючих CRM-систем, ми визначили такі ключові елементи побудови повноцінної системи керування 

взаємовідносинами з клієнтами: 

- визначення переліку першочергових змін у банку та поступове їхнє впровадження; 

- аналіз та розробка системи маркетингових комунікацій; 

- створення єдиної бази даних;  

- забезпечення взаємодії всіх підрозділів банку, організації їхнього доступу до бази згідно розроблених бізнес-процесів;  

- навчання співробітників, створення системи постійного навчання і контролінгу знань; 

- визначення точок прибутковості; 

- сприяння ефективності роботі підрозділів і мотивації працівників. 

Особливість стратегії CRM, на думку П. Черкашина – це вибірковий підхід до клієнтів. Залучення кожного нового клієнта 

коштує банку занадто дорого, щоб продати йому лише один продукт. Пригадаємо, що прихід іноземних банків на український 

банківський ринок був пов’язаний з можливістю зростання доходів саме за рахунок продажів нових продуктів вже існуючим 

клієнтам. Дана стратегія передбачає аналіз цінності кожного клієнта для банку з метою визначення сегментів, з якими банку 

варто встановлювати довгострокові партнерські відносини, та споживачів, на які не доцільно витрачати час та кошти. 

Значний крок уперед у цьому напрямі зробили іспанський банк Santander та сінгапурський підрозділ Citigroup. У банку 

Santander у всі підрозділи щотижня розсилається список клієнтів, які, згідно з системою обробки масивів даних (аналог 

програмного забезпечення CRM), можуть бути зацікавлені в певному продукті, наприклад, страхування будинку. Система 

знаходить клієнтів, які нещодавно придбали нерухомість – тобто здійснили транзакцію на значну суму коштів, а 

співробітники банку, пропонують супутні послуги з урахуванням особливостей профілю перших. За подібним принципом 

сінгапурський підрозділ Citigroup пропонує особливий дисконтний сервіс: відстежується час доби, місце та історія покупок 

постійних клієнтів, на підставі чого формується індивідуальна пропозиція. Наприклад, клієнт, який часто споживає італійську 

їжу (використання даних рахунків), розраховується о другій годині пополудні з таксистом карткою, який доставив його до 

площі, де є певний ресторан. Система, проаналізувавши транзакцію в таксі, висилає клієнту текстове повідомлення з 

пропозицією сходити до ресторану і купон-знижку (якщо із закладом є домовленість). Клієнт отримує знижку, ресторан – 

клієнта, який може повернутися, банк – комісійні з транзакції. Якщо клієнт відмовиться від пропозиції, то система це 

запам’ятає і наступного разу запропонує інший заклад, інший час або іншу кухню [2, с. 228].  

Отже, для того, щоб якісно впровадити CRM-системи, керівники банківських установ повинні чітко визначити цілі, для 

яких вона впроваджується, зіставити їх із загальними цілями банку, обрати необхідний варіант CRM-систем, забезпечити 

гармонічну роботу CRM-системи з іншими бізнес-програмами банку та використовувати досвід провідних зарубіжних банків.  
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АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК НА РОЗДРІБНУ ТОРГІВЛЮ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ 
Ефективність реалізації економічної політики щодо забезпечення розвитку окремих галузей та регіонів прямо залежить 

від рівня здійснюваних державних заходів, спрямованих на побудову оптимальної податкової системи.   

У зв’язку з цим склад податкової системи, структурні співвідношення окремих податків, порядок обчислення, форми 

розрахунків, організація роботи фіскальної служби можуть значно відрізнятися. У системі оподаткування кожної країни 

наявні свої особливості, на які доцільно звертати увагу в процесі подальшого реформування податкової системи України. 

Крім того, обрання курсу нашої держави на євроінтеграцію вимагає здійснення цілої низки кроків щодо удосконалення 

вітчизняного законодавства у сфері оподаткування, зокрема, це стосується і акцизного податку на роздрібну торгівлю.  

За своєю природою акцизний податок належить до економічних податків на високоліквідні товари певної групи, що 

покликаний урегульовувати процеси споживання, однак акцизний податок на роздріб – це непрямий загальнодержавний 

податок, фактичним платником якого, як і у випадку ПДВ, виступає кінцевий споживач, а не виробник чи імпортер, як при 

справлянні звичайного акцизного податку. 

Проблемі акцизного оподаткування та його впливові на різні сторони підприємницької діяльності присвячені роботи 

наступних авторів: 

В.Бєлінського, Б.Бурлуцького, Д.Дяківського, М.Ігнатишина, К.Ковальчука, Т.Реви, А.Рябцевої, О.Шайди, та багатьох 

інших.   

Однак, незважаючи на настільки представницьке коло дослідників, які зачіпають у своїх роботах багато глибинних, 

сутнісних моментів, що стосуються оподаткування та акцизного податку на роздрібну торгівлю, зокрема, слід зазначити про 

недостатність досліджень у цій сфері, що, на нашу думку, пов’язано із введенням даного податку лише з 1 січня 2015 року, 

відповідно до Закону України №71-VІІІ [3], внаслідок скасування збору на розвиток виноградарства, садівництва та 

хмелярства.   

Основним документом, який регулює сплату акцизу на роздріб, є Податковий кодекс України [4]. Платниками акцизного 

податку на роздріб стали суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів. 

Базою обкладення податком є вартість товару з ПДВ, тобто акцизний податок «накручують» зверх ціни. При цьому 

продаж тютюнових виробів не може здійснюватися за цінами, вищими за максимальні роздрібні ціни, збільшені на суму 

акцизного податку. Таким чином, у разі продажу тютюнових виробів за максимальною роздрібною ціною, ціну товару 

фактично збільшують на акцизний податок. Ставка податку —– 5%, включаючи ПДВ. 

Під реалізацією суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів слід розуміти продаж пива, 

алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродукти, скраплений газ, 

речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне безпосередньо громадянам 

та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у т.ч. на 

розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб'єктах господарювання громадського харчування [1]. 

Податкове законодавство, що урегульовує сплату акцизу на роздріб значно видозмінилася, серед основних змін, які 

нададуть переваги для держави та зможуть розширити базу оподаткування, а також збільшити податкові надходження в 

бюджет, можна віднести такі [2]:  

- розширення кількості підакцизних товарів за рахунок поширення на: речовини, використовувані як компоненти 

моторних палив, паливо моторне альтернативне; транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, транспортні 

засоби для перевезення вантажів; електрична енергія;  

- зниження мінімального порогу вмісту спирту етилового в алкогольної продукції. Відтепер, підакцизним стає товар, вміст 

етилового спирту в якому перевищує 0,5%  об'ємних одиниць (раніше було 1,2%);  

- розширення кількості платників за рахунок введення так званого місцевого акцизу, що підлягає сплаті при торгівлі 

підакцизними товарами в роздрібній мережі. При цьому ставки місцевого акцизу встановлюють місцеві ради; 

- введення акцизу на переобладнання легкових транспортних засобів, за умови зміни моделі (зміна товарної позиції за 

УКТ ЗЕД з 8704 на 8703);  

- збільшення ставок акцизу, в т.ч. на сигарети без фільтра -– уточнення порядку встановлення максимальних роздрібних 

цін на підакцизні товари; 

- скасування акцизу з цінних паперів -– скорочення пільг зі сплати акцизу, зменшення кількості операцій, що підлягають 

звільненню від сплати акцизу -– введення Єдиного реєстру транспортних накладних на переміщення підакцизних товарів. 

До недоліків акцизного податку на роздрібну торгівлю відносимо наступне: встановлення більш високих податків тільки 

на так звані товари не першої необхідності й розкоші, що значно звужує сферу непрямого оподаткування і скорочує 

надходження доходів до бюджету [2]. 

Таким чином фіскальна ефективність акцизів в умовах глобалізації економічних процесів досягається за рахунок 

напрацювання та запровадження загальних засад їх адміністрування для інтегрованих економік чи політико-економічних 

союзів. У цьому контексті показовий досвід країн ЄС, що реалізується через відповідні настанови та директиви ЄС та дозволяє 

уніфікувати, спростити та забезпечити рівні правила та вимоги для всіх учасників їх ринків. Реалізація збалансованої акцизної 

політики потребує мінімізації випадків використання господарюючими суб’єктами схем ухилення від сплати податків; 

унеможливлення виводу на ринок контрабандної та контрафактної продукції; вилучення з виробництва низькоякісної 

сировини і продукції; створення передумов для зниження рівня загрози здоров’ю населення за рахунок впровадження 

державної політики щодо обмеження споживання продукції, шкідливої для здоров’я людини та ін.  

Отож, акцентуємо увагу на недоліках норм впровадженого Закону №71-VІІІ [3] в контексті гальмування розвитку бізнесу, 

надмірного податкового тиску та складнощів в адмініструванні акцизного податку на роздріб. Представникам Державної 

фіскальної служби України та Міністерства фінансів України необхідно негайно долучитись до вирішення зазначених 
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проблем, які стали предметом обговорення не лише сере фахівців, а й пересічного населення, з урахуванням складної 

політичної та економічної ситуації країни, соціальними обов’язками перед громадянами України, та взяти на себе 

зобов’язання щодо стабілізації фінансового стану держави. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 
В ринковій системі господарювання мале підприємництво відіграє важливу роль, формуючи товарні, фондові, фінансово-

грошові ринки тощо. Тому мале підприємництво слід розглядати як особливу складову підсистеми ринкової економіки, яка 

при спрямуванні діяльності на забезпечення потреб і вимог ринку, формує власні мету, завдання, структуру, розробляє власну 

стратегію розвитку при забезпеченні прибутковості її діяльності. 

Відсутність в Україні належної юридичної обґрунтованості цивілізованого розвитку малого підприємництва спонукає до 

стихійних, некерованих з боку держави процесів у регулюванні діяльності комерційних структур. Це призводить до значних 

втрат ефективності у функціонуванні комерційних підприємницьких організацій, загостренню протиріч в інтересах держави 

і підприємців. Крім того стихійний розвиток малого підприємництва є високо ризикованим. 

Актуальність теми дослідження визначається тим, що в Україні малі підприємства ще не посіли належного місця в 

національній економіці країни, в той час, як, наприклад, в країнах ЄС малі підприємства розглядаються як визначальний 

фактор у досягненні конкурентоспроможності європейської економіки на світовому ринку, високої ефективності 

внутрішнього ринку, а також як фактор забезпечення зайнятості населення. 

Малий бізнес та підприємництво відіграють важливу роль в умовах ринкової економіки. Малі підприємства забезпечують 

гнучкість та стійкість економічної системи, наближують її до потреб конкретних споживачів, а також виконують важливу 

соціальну роль – надають робочі місця та забезпечують джерело доходу для значної частини населення. Тому підтримка 

малого бізнесу, в тому числі й через систему оподаткування, є одним із способів подолання економічної кризи в економіці. 

Оподаткування малого бізнесу в Україні – це одна з найсерйозніших проблем і перешкод на шляху його розвитку. Воно 

занадто громіздке і фактично має лише фіскальну мету. Це призводить до спаду ділової активності суб’єктів господарювання 

та сприяє тінізації економіки. Втрата чинності Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та 

звітності суб’єктів малого підприємництва»[1], разом з нововведеннями Податкового кодексу України (далі – ПКУ) [2] 

стосовно спрощеної системи оподаткування, які вступили в дію з 1 січня 2012 року, призвели до кардинальних змін в 

спрощеній системі оподаткування та постійно видозмінюються. 

Так у 2015 році, відповідно до ПКУ [2], на спрощеній системі оподаткування перебувають платники єдиного податку, 

яких розподіляють на такі групи: 

1 група: підприємці, які здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках або здійснюють 

господарську діяльність по наданню побутових послуг населенню; 

2 група: підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного 

податку або населенню, здійснюють виготовлення або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства; 

3 група: фізичні особи-підприємці та юридичні особи; 

4 група: сільгоспвиробники, в яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній рік дорівнює або 

перевищує 75%. 

У разі перебування на єдиному податку підприємство звільняється від сплати таких податків: 

податку на прибуток (крім авансового внеску при виплаті дивідендів); 

ПДФО – у частині доходів, що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи (першої – третьої груп); 

ПДВ за операціями поставки товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, 

крім:  

- платників єдиного податку за ставкою 2% (третя група); 

- платників єдиного податку четвертої групи. 

Відповідно до Прикінцевих положень Закону №4618-VI[3], якими внесено зміни до Господарського кодексу України [4], 

cуб’єкти господарювання залежно від кількості працюючих та доходів від будь-якої діяльності за рік можуть належати до 

суб’єктів малого підприємництва, у тому числі до суб’єктів мікропідприємництва, середнього або великого підприємництва. 

Суб’єктами мікропідприємництва є: 

фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи-підприємці, у яких середня кількість 

працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує 

суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України; 
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юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня 

кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не 

перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України. 

Суб’єктами малого бізнесу є: 

фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи-підприємці, у яких середня кількість 

працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує 

суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України; 

юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня 

кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не 

перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України. 

Отож, спрощена система оподаткування або як ще її називають – єдиний податок, який забезпечує розвиток малих 

підприємств, які, в свою чергу, розвивають економіку країни. Розвиток малого бізнесу є найбільш ефективним інструментом 

ринкового реформування економіки. Важливість цього сектору економіки проявляється в тому, що збільшується кількість 

зайнятого населення, що в результаті збільшує рівень доходу населення, що в свою чергу призводить до зростання сукупного 

попиту наслідком якого є збільшення виробництва; формує значну частку ВВП. 

Проте, перелічені позитивні наслідки малого бізнесу притаманні країнам з розвиненою економікою. Тому, необхідно 

знайти ефективні методи підтримки малого бізнесу в рамках системи спрощеного оподаткування різних країн та шляхи їх 

адаптації до українського сьогодення. 

Більш за все суб'єктів малого підприємництва пригнічує податковий тягар. Це призводить до таких негативних наслідків, 

як спад ділової активності суб'єктів господарювання, відтік національного капіталу за кордон, тінізація економіки. Через це 

зменшуються надходження у бюджет, що, в свою чергу, знову примушує державу вводити нові податки та збільшувати базу 

існуючих податків. Таким чином, все обертається по колу і не дає можливості суб'єктам малого підприємництва успішно 

розвиватися. 

Отож, актуальними проблемами оподаткування малого бізнесу в сучасних умовах господарювання є: 

- відсутність в Україні належної юридичної обґрунтованості цивілізованого розвитку малого підприємництва;  

- складнiсть дoтримання вимoг пoдаткoвoгo законодавства суб'єктами малого бізнесу; 

- негативна тенденцiя скoрoчення рoбoчих місць; 

- високий рівень оподаткування, що примушує багатьох суб'єктів малого підприємництва входити в тіньову економіку; 

- обмеженість інформаційного та консультативного забезпечення. 

Вирішення проблеми удосконалення системи оподаткування малих підприємств України суттєво вплине на поповнення 

Державного бюджету, подальший розвиток підприємництва, інвестування економіки та соціальний захист населення. 

Вивчення досвіду малого підприємництва в розвинутих країнах свідчить, що сприяння його розвитку можливе лише шляхом 

поєднання та узгодження різних форм, методів, засобів регулювання і підтримки, головним серед яких є податкова політика, 

яка має величезне значення при формуванні сприятливого клімату для розвитку підприємництва в Україні. Адже податки 

повинні виконувати не лише фіскальну, але й регулюючу функцію. 

Спрощена система оподаткування малих підприємств в Україні потребує таких змін: 

- врегулюванню законодавчої бази; 

- приваблення інвестицій шляхом зменшення або скасування податку на прибуток від інвестицій в малі підприємства, а 

взаємно замінником будуть надходжень до бюджету від малих підприємств, що розвинулися; 

- звільнити ту частину прибутку, яка реінвестується в розвиток підприємства. Така норма застосовується в Естонії ще з 

2000 р.; 

- при створенні малого підприємництва необхідно втілювати державні програми підтримки малого бізнесу, а саме 

звільняти новостворених підприємців на кілька років від податків чи запровадити пільгові умови кредитування, щоб 

дана сфера могла досягти певних результатів, а в подальшому сплачувала б податки в повному обсязі в бюджет; 

- звільнення деяких видів підприємств від необхідності ведення звітності про результати господарської діяльності та 

запровадження спрощеної системи бухгалтерського обліку і звітності. 

Отже, мале пiдприємництвo вiдiграє важливу роль в ринковій системі господарювання, але  ще не посідає належного 

місця. У малому бізнесі, як і в будь-якому секторі економіки виникає багато проблем, які можна вирішити тільки на рівні 

держави, але не завжди заходи, які вживає держава для врегулювання ситуації, мають позитивний характер. Це ми бачимо на 

зразку застосування спрощеної системи оподаткування, яка має як позитивні так і негативні якості  для забезпечення 

життєздатності малого бізнесу. Із внесенням змін до законодавчої бази та вирішенням актуальних пробем можливий розвиток 

малого бізнесу, який сприяє створенню умов для позитивних структурних змін в економіці України.  

Список використаних джерел: 

1. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 

03.07.1998р. №727/98 (втратив чинність, припинення дії від 01.01.2012р., підстава – ЗУ №4014-17) [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/727/98 

2. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010р. №2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

3. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні: Закон України від 22.03.2012р. 

№4618-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4618-17/paran178#n178 

4. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003р. №436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page3?text=%EC%E0%EB%B3 

5. Безугла Л.С. Державна підтримка малого та середнього бізнесу за допомогою організаційно – маркетингових заходів                  

// Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" [Електронний ресурс]. – Режим доступу:             

http://www.economy.nayka.com.ua 

6. Витвицька У. Я., Леонова Т. С. Сучасний стан та перспективи розвитку малого підприємництва в Україні [Електронний              

ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org 

7. Котляревський О.В. Розвиток системи підприємництва в Україні // Електронний журнал «Економіка та держава» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.in.ua 

https://mail.ukr.net/attach/get/14304052820165895053/2/%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%A3%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%86%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%95%D0%9C%D0%98%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%A2%D0%9A%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%91%D0%86%D0%97%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%A3%20%D0%92%20%D0%A1%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%98%D0%A5%20%D0%A3%D0%9C%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A5.docx
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4014-17
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=4fdfd64cb6455055438da7f3a3752c07&url=http%3A%2F%2Fzakon4.rada.gov.ua%2Flaws%2Fshow%2F2755-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4618-17/paran178#n178
http://intkonf.org/
http://www.economy.in.ua/


15-16 ТРАВНЯ 2015 Р.  ХХІІ-ГА Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених 

М. ЛЬВІВ   АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

189 

 

Marianna Slychko 

Ivan Franko National University of L`viv  

ACTUAL PROBLEMS OF TAXATION OF SMALL BUSINESSES IN THE CURRENT ECONOMIC CONDITIONS 

The small businesses in Ukraine is not yet occupied its rightful place in the national economy, while, for example, in the European 

Union small businesses are seen as a determining factor in achieving the competitiveness of the European economy on the world 

market, the high efficiency of the internal market, as well as a factor in providing employment. 
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ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 
В умовах нестабільності ринкової системи господарювання та домінуючій ролі державних інституцій спостерігається 

переосмислення організації системи державного фінансового контролю. На сьогодні парламент і уряд потребують своєчасної 

і правдивої інформації, на основі якої приймаються ефективні управлінські рішення. Система державного фінансового 

контролю повинна бути цілісною виключно тому, що вона має будуватися на єдиних принципах, на єдиних нормах та 

нормативах функціонування й розв’язання поставлених завдань з чітким визначенням органів контролю та розподіленням їх 

функцій і повноважень. Така система не повинна мати багаторівневої підпорядкованості та ієрархічної замкнутості. Кожен 

орган має вирішувати свої конкретні завдання, повинен мати свої об’єкти перевірок та діяти за єдиними методологічними і 

організаційними принципами.  

На сьогодні проблемою дослідження принципів державного фінансового контролю займається ряд вчених, до яких слід 

віднести: Бардаш С.В., Бондаренко А.І., Дрозд І.К., Лиско И.А., Пожар Т.О., Савченко Л., Чуль О.М. та багато інших. Поряд 

із цим, як свідчить аналіз напрацювань перелічених авторів, на сьогодні спостерігається певна плутанина в теоретичному 

підґрунті окресленого питання. 

Важливою умовою досягнення мети та завдань державного фінансового контролю, побудови його цілісної і ефективної 

системи є дотримання принципів, тобто основних правил, що охоплюють контрольні процедури в цілому. Принцип контролю 

втілює економічні, соціальні та інші закономірності сфери контролю та водночас зумовлює суворі вимоги, згідно з якими 

формується та функціонує підсистема контролю в системі управління. 

Принцип контролю є конкретизацією характерних особливостей контролю в системі управління, ґрунтується на його 

закономірностях і слугує конкретним виразом їх дії. При цьому принцип контролю може виражати дію всіх чи кількох 

закономірностей, а також однієї з них. Принципи контролю повинні відповідати певним вимогам. До таких вимог можуть 

бути віднесені, наприклад, такі: об’єктивність, визначеність, стійкість, конкретність, взаємозв’язок з іншими принципами 

тощо [5, с.42].  

Якщо звернутись до діючого законодавства, то принципи державного фінансового контролю перелічені наступним чином: 

принцип законності, плановості, об’єктивності, незалежності та гласності [1]. Відповідно до Лімської декларації головними 

керівними принципами державного фінансового контролю визначені: незалежності, сталості, законності, компетентності, 

об’єктивності, таємності, плановості, ефективності, гласності [6]. Науковці ж серед принципів державного фінансового 

контролю виділяють такі: плановості, системності, безперервності, демократичного централізму, законності, об’єктивності, 

гласності, ефективності (дієвості), незалежності, відповідальності, збалансованості [7, с.96-97].  

Деякі науковці виділяють принципи організації та принципи здійснення державного фінансового контролю [3, с.19]. Так, 

на їхню думку, принципами організації державного фінансового контролю є: 

1) розмежування місця, ролі, завдань та функцій органів державного фінансового контролю відповідно до встановленого 

Конституцією і законодавством України розмежування компетенції законодавчої та виконавчої влади; 

2) функціональна, організаційна, персональна й фінансова незалежність органів державного фінансового контролю та їх 

посадових осіб від підконтрольних об'єктів; 

3) координація діяльності органів державного фінансового контролю з метою виключення дублювання у їх роботі та 

забезпечення єдиної системи державного фінансового контролю на усіх рівнях державної влади.  

Основними принципами здійснення державного фінансового контролю є: законність, обов'язковість, стратегічна 

спрямованість, неупередженість, всебічність (всеосяжність), системність, плановість, регулярність (своєчасність), 

конкретність, економічність, гласність (за умови дотримання державної, службової, комерційної та іншої таємниці, що 

охороняється законом), дієвість [2, с.16-22]. 

Інші принципи, виділені вченими, відносяться до окремих характеристик державного фінансового контролю. Наприклад, 

відповідальність, моральні і теоретичні переконання, етичні принципи, компетентність відносяться до принципів діяльності 

суб’єктів державного фінансового контролю. В той же час, гласність є синонімом публічності, неупередженість – 

об’єктивності. А такі принципи як економічність, оперативність, плановість не доцільно закріплювати в якості принципів 

тому, що вони не можуть мати місце у всіх без виключення заходах державного фінансового контролю. Принцип 

конфіденційності взагалі протирічить принципу публічності, а принцип розподілу контрольних повноважень входить до 

складу принципу системності. 

У теорії контролю, теорії принципів державного фінансового контролю необхідно також виділити поняття «принцип 

контрольованості» Принцип контрольованості концентрує та фіксує одну з об’єктивних закономірностей функціонування 

держави, регіону, галузі. Він виражає одну з вирішальних умов цілеспрямованого ефективного розвитку системи державного 

управління, реалізації принципів плановості, централізму, законності тощо. 

Принцип контрольованості концентрує та виражає об’єктивну необхідність виконання обліково-аналітичної, 

статистичної, контрольної діяльності в управлінні. Дотримання вимог принципу контрольованості забезпечує успішну 

реалізацію вимог інших принципів управління. Повна та правильна реалізація принципу контрольованості в управлінні 

дозволяє здійснити зворотний зв’язок між суб’єктом та об’єктом управління, досягати поставлених цілей управління, 

завчасно виявляти причини певних відхилень від плану, продуктивно й ефективно використовувати резерви та ресурси. 

Реалізація принципу контрольованості має бути однією зі сфер систематичної діяльності керівництва будь-якої ланки 

управління. 

Для реалізації принципу контрольованості потрібно повсюдно домагатися реальної контрольованості об’єктів управління, 

підвищувати принциповість контролю. Це можливо під час контролю згідно з досягненнями науки про управлінський 
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контроль, налагодження реального зовнішнього та внутрішнього контролю на всіх стадіях процесу прийняття і реалізації 

управлінських рішень.  

На наш погляд, ефективне функціонування системи державного фінансового контролю можливо за умов послідовності та 

реалізації таких принципів у діяльності контрольних органів: 

1) узгодженості та плановості дій суб'єктів державного фінансового контролю; 

2) об’єктивності органів загальнодержавного фінансового контролю та гласності їх діяльності; 

3) невідворотності покарання за порушення податкового та бюджетного законодавства;  

4) неупередженості та об'єктивності у процесі здійснення державного фінансового контролю; 

5) планомірності в системі добору об’єктів фінансового контролю, заснованій на циклічності (періодичності) перевірок;  

6) невтручання в оперативну фінансово-господарську діяльність суб'єктів господарювання, за винятком випадків, 

передбачених законом та фінансовим законодавством, в тому числі бюджетним; 

7) відкритості та прозорості державного фінансового контролю, за винятком необхідності дотримання режиму 

спеціальних обмежень, у тому числі нерозголошення комерційної, державної та інших таємниць, відповідно до законодавства 

України;  

8) дотримання норм професійної етики; 

9) консолідованої взаємодії органів загальнодержавного фінансового контролю, здійснюваного у формі спільних 

перевірок, інших організаційних формах тимчасового характеру як по лінії однойменних різнорівневих органів, так і по лінії 

різнойменних органів, що функціонують на одному рівні – державному, регіональному, муніципальному.  
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In the article an overview of the principles of state financial control and generalization of their actions on the system of state 

financial control in Ukraine. 
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СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
Страхування життя в розвинених країнах світу використовується для вирішення соціальних проблем. Страхування життя 

дозволяє громадянам захистити свої економічні інтереси, які стосуються різних видів господарської діяльності та збереження 

належного рівня добробуту та здоров’я.  

Страхування здатне стимулювати ріст заощаджень населення, відшкодувати втрати в доходах через втрату здоров’я або 

смерть члена родини, організувати надання медичної допомоги у випадку захворювання [1].  

Процеси ринкової інтеграції національної економіки зумовлюють необхідність проведення дослідження вітчизняного 

ринку страхування та розробки шляхів ефективного використання світового досвіду у страхуванні життя для подальшого 

розвитку цієї послуги в Україні. В нашій країні страхування життя тільки на початку розвитку і нажаль, на національному 

ринку страхових послуг становить найменшу частку ( 0,5%), тоді як у західноєвропейських країнах цей показник досягає 40% 

[2, с. 75]. 

Ринок страхування життя в Україні досліджували такі українські вчені:  Гарматій Т., Пилипенко Н., Плиса В., Комадовська 

В., Залєтов О. та ін. Вони зробили вагомий внесок в дослідження страхування життя, проте необхідно і надалі досліджувати 

цю сферу.  

Метою є аналіз стану ринку убезпечення життя, виявлення проблем та пошук шляхів подолання ризиків страхування 

життя, надання рекомендацій щодо їх усунення, обґрунтування перспектив розвитку ринку убезпечення життя з урахуванням 

міжнародного досвіду. 

Статистика діяльності страхових компаній в Україні за останні 4 роки свідчить про те, що страхові премії компаній з 

кожним роком зростають, а це означає, що страхування життя має попит серед населення. За 1квартал 2011 року розмір 

страхових премій становило – 149982,00 тис. грн., за 1квартал 2012 року – 295814,00 тис. грн., а за 1квартал 2013 року – 

358701,00 тис. грн., за 1 квартал 2014 року – 387099,00 тис. грн. [3].  

Проте є чимало негативних чинників, які перешкоджають стрімкому розвитку ринку страхових послуг в Україні, зокрема:  

- недосконала система захисту прав споживачів страхових послуг;  

- низький рівень розвитку недержавного пенсійного забезпечення та довгострокового страхування життя; 

- відсутність правового регулювання діяльності страховиків у сфері обов’язкового медичного страхування;  

- недостатність надійних фінансових інструментів для інвестування;  

- низький рівень капіталізації багатьох страхових компаній, слабкий розвиток національного перестрахового ринку;  

- використання страхового ринку суб’єктами господарювання для оптимізації оподаткування та витоку коштів за кордон;  

- недостатній рівень кадрового та наукового забезпечення страхового ринку;  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/604_001
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- низький рівень страхової культури населення [2, с. 73]. 

- Експерти вважають, що страхування життя має великий потенціал, але на шляху до розвитку цієї галузі в Україні 

необхідно зробити наступні кроки:  

- покращити стан державних фінансів та підвищити добробут громадян;  

- підвищити рівень капіталізації страхових компаній, їх фінансову стійкість;  

- розвивати сучасну інфраструктуру ринку страхування життя, підвищити ефективність менеджменту та маркетингового 

аналізу сегментів ринку;   

- підвищити прозорість страхового ринку, створити єдину базу даних та впроваджувати в практику роботи страхових 

компаній новітні інтернет-технології;   

- підвищити довіру населення до страхових компаній та страхування  

загалом [1]. 

Отже, страхування життя є важливою галуззю для України, тому необхідно активно вирішувати проблеми, які постають 

перед страховими компаніями, адже високий розвиток страхування життя в Україні  буде позитивно впливати на добробут 

молоді та людей пенсійного віку.  

Для того, щоб вийти на новий рівень страхування життя, потрібно використовувати досвід розвинутих держав, адже це 

сприятиме розвитку національної економіки та подальшій інтеграції в світове господарство. 
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LIFE INSURANCE IN UKRAINE: PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS 

These theses submitted that in our country life insurance is in early development. Indicated that the premiums to insurance 

companies increase every day, which means that life insurance is in demand among the population. Indicated negative factors that 

hinder the rapid development of the insurance market in Ukraine. It proposed directions of the life insurance market in Ukraine.  
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ЗАПОЗИЧЕННЯ ДОСВІДУ ПОЛЬЩІ У СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ 
В умовах нестабільної економіко-політичної ситуації в Україні  раціональним є пошук  варіантів  розв’язання питання  

цілісності України, проведення системи ефективних реформ та інтеграції в європейський простір за допомогою вступу ЄС. 

Раціональним є запозичення досвіду країни - сусіда України Польщі, яка за відносно короткий період змогла досягти 

стабільного економічного розвитку завдяки системі успішних дій керівництва держави. Польща і Україна — дві 

постсоціалістичні держави, що мали приблизно однакові стартові позиції на початку трансформаційних перетворень, досить 

схожу структуру економіки, подібне складне геополітичне положення та поляризовану політичну систему. Тривалий час вони 

йшли різними шляхами, тому досить цікавим є порівняння нинішніх результатів двох держав, зокрема, показників соціально-

економічного розвитку, що дає можливість оцінити ефективність кожної з двох зовнішньополітичних стратегій: чіткої й 

активної політики проєвропейської інтеграції та політики балансування між Сходом і Заходом. На сьогодні ВВП Республіки 

Польща перевищує український майже в 4 рази, і країна входить у двадцятку найбільших економік світу. Польська економіка 

– одна з найбільш стабільних в Європі, що стимулює вкладення інвестицій і поліпшує стандарти життя поляків. 

Корисним для України є  запозичення польського досвіду у проведенні реформи місцевого самоврядування. Важливим є  

проведення змістовних та ефективних структурних реформ в Україні, в тому числі проведення конституційної реформи з 

особливою увагою на децентралізації та реформі органів місцевого самоврядування і в боротьбі з корупцією. Польський 

досвід свідчить про те, що ефективні реформи здатні за короткий час вивести країну з глибокої кризи. І нам цей досвід 

потрібен. Сьогодні Україна працює над змінами до Конституції для реалізації однієї з ключових реформ - децентралізації 

влади, з передачею більш широких повноважень від органів державної влади на місцевий рівень. Відбувається делегування 

значної частини повноважень центральних органів виконавчої влади на місця (принцип субсидіарності), що забезпечує більш 

ефективне розв’язання існуючих проблем в регіонах та підвищує якість послуг, що надаються населенню [1]. 

Польща, яка ще в 90-х роках минулого століття чітко трималася курсу на євроінтеграцію, досягла більших економічних 

успіхів порівняно з Україною, яка намагалася отримати дивіденди, декларуючи інтеграційні прагнення одночасно в східному 

і західному напрямах. Менталітет поляків дуже близький до українського, а комплекс проблем, з якими зараз стикається 

Україна, дуже подібний до тих проблем, які були притаманні Польщі перед початком руху в європейському напрямі. Навіть 

зараз у Польщі спалахують скандали щодо різних фінансових афер, зловживань чиновників, нецільового використання 

бюджетних коштів, ухиляння підприємств від сплати податків. Але саме тут членство країни в ЄС відіграє значну 

конструктивну роль. 

Зауважимо, що єдиною, проте досить вагомою перевагою України є нижчий рівень безробіття. Реальна картина 

підтверджує статистичні дані: проблема безробіття справді вкрай актуальна для Польщі. Вона є чітким прикладом 

негативного ефекту від вступу до ЄС. Високе безробіття польські експерти пояснюють помилковою політикою демонтажу 

металургійної та вугільної промисловості, що спричинило також занепад тяжкого машинобудування, орієнтованого на 

названі галузі. Відбулося це під тиском жорстких екологічних норм ЄС, які почали діяти після приєднання республіки до 

союзу. Польський уряд вважав вкладення значних коштів у підвищення екологічності цих виробництв недоцільним і 

економічно нерентабельним. Разом з тим ці галузі формують значну кількість робочих місць, ліквідацію яких не може 

компенсувати навіть динамічний розвиток високотехнологічного виробництва та сектора малого і середнього 

підприємництва. Україна ж завдяки тому, що зберегла потужні промислові виробництва (хоча й екологічно шкідливі), має 

значно менший рівень безробіття. Головна із загроз  від європейського напряму інтеграції України полягає в тому, що 

http://www.marshaller.com.ua/tymchenko-t-a-strahuvannya-zhyttya-v-ukrajini/
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українські підприємства апріорі не є конкурентоспроможними, а тому можуть не лише не досягнути успіхів на європейських 

ринках, а й втратити внутрішній. Це справді є реальною загрозою, оскільки європейські підприємства вже перебувають на 

порядок вище в технічному та технологічному розвитку. Тут є низка дуже важливих нюансів. Передусім українським 

керманичам слід чітко усвідомлювати, що загрозою для вітчизняної економіки є не європейські інвестиції, а якраз їх брак. У 

зв'язку з відкриттям нового і досить об'ємного ринку європейські компанії мають альтернативу: або розширити експорт 

капіталу в Україну, налагоджуючи тут своє виробництво, або збільшити експорт готової продукції, інвестувавши хіба що в 

логістику. На стадії проміжної інтеграції до ЄС (а саме такою є зона вільної торгівлі) європейські підприємства 

розширюватимуть передусім імпорт товарів, а не інвестицій і технологій. Окрім менш конкурентного інвестиційного клімату 

України, це зумовлено й низкою вузькогалузевих чинників, про які в нас не говорять через брак відповідної інформації. Мова 

йде, зокрема, про жорсткіші правила оподаткування доходів і капіталу дочірніх підприємств європейських компаній, що 

розташовані за периметром ЄС [2]. 

 Загалом загроз для вітчизняної економіки в європейському векторі інтеграції чимало, але й потенційні вигоди є досить 

привабливими. Попри низку проблем, інтеграція Польщі до ЄС корелює зі значним поліпшенням абсолютної більшості 

показників соціально-економічного розвитку держави. Досягнути цього прогресу їй вдалося завдяки можливостям і вигодам, 

які надало членство в ЄС. Ці вигоди були як прямі, так і опосередковані. Залишаючи поза увагою опосередковані, хоча й 

гіперважливі здобутки проєвропейського вектора інтеграції, такі, як покращення бізнес-клімату, укріплення ринкової 

економіки, створення ефективної системи захисту прав власності, прямий доступ до фінансових ринків європейських країн, 

відсутність митних бар'єрів у рамках Європейського Союзу, звернімо увагу лише на прямі конкретні економічні вигоди. 

Значний обсяг коштів ЄС спрямовує на модернізацію інфраструктури Польщі (будівництво автострад, аеропортів, 

модернізацію залізничних колій, оновлення парку комунального транспорту); реалізацію енергоефективних заходів (від 

розвитку проектів "зеленої" енергетики до переобладнання ТЕС на споживання газу); підтримку НДДКР, розвиток малого 

бізнесу. Окрім прямих бюджетних дотацій, безпосередньою вигодою від приєднання до ЄС можна вважати зростання 

реальних прямих іноземних інвестицій (ПІІ) (а не зростання обсягів репатріації капіталу, як це відбувається в Україні). Це 

підтверджується тим, що 90% інвестицій в Польщу припадають на європейські й американські компанії, і їх прихід в країну 

зумовлений інтеграцією держави до єдиного економічного західного простору. Рівень інвестиційної привабливості  України 

зменшується через несприятливі умови для ведення бізнесу інвесторів. Недосконалість законодавства та економіко-політична 

нестабільність перешкоджають залученню прямих інвестицій в економіку країни. Можемо проаналізувати цю тенденцію за 

даними таблиці (табл.1). 

Таблиця 1 

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн ЄС в економіці України  

(наростаючим підсумком з початку інвестування; млрд.дол. США, %) 

  Обсяги прямих 

інвестицій на 

01.01.2014 

Питома вага прямих 

інвестицій з країн ЄС 

станом на 01.01.2014 

Обсяги прямих 

інвестицій на 

31.12.2014 

Питома вага прямих 

інвестицій з країн ЄС 

станом на 31.12.2014 

Всього з країн ЄС 43,9 100,0 35,6 100,0 

Кіпр 19,0 43,3 13,7 38,5 

Німеччина 6,2 14,1 5,7 16,0 

Нідерланди 5,5 12,5 5,1 14,3 

Австрія 3,2 7,3 2,5 7,0 

Велика Британія 2,8 6,4 2,1 5,9 

Франція 1,7 3,9 1,6 4,5 

Італія 1,2 2,7 1,0 2,8 

Польща 0,8 1,8 0,8 2,2 

Угорщина 0,7 1,6 0,6 1,7 

Люксембург 0,6 1,4 0,4 1,1 

Інші країни ЄС 2,2 5,0 2,1 5,9 

Довідково:     

Всього в Україні 57,1  45,9  

Джерело: Складено автором за даними Державної служби статистики [3]. 

 

Досить показовим у цьому контексті є аналіз ключових макроекономічних показників двох країн. За даними 2014 року, 

згідно із доповіддю ООН, Україна посіла 83 місце серед 187 країн світу в Індексі людського розвитку, а Польща - 35 . Індекс 

розраховується на базі трьох головних вимірів рівня розвитку тієї чи іншої країни: довге та здорове життя, доступ до якісної 

освіти, гідний рівень життя. Традиційно "донизу" Україну тягнуть такі показники, як тривалість та рівень життя, а підтримує 

"на плаву" рівень освіти [4]. 

Згідно з статистичними даними, реальний темп зростання ВВП в Україні знизився на 6.5% у 2014 році порівняно з 

попереднім періодом,в той час як у Польщі зафіксували його зростання на 3.2%. Валові національні заощадження у Польщі 

зросли у 2014 році порівняно з 2013(19.1% ВВП у 2014 році і 17.4% ВВП у 2013 році).В Україні валові національні 

заощадження знизились з 6.5% ВВП у 2013 році  до 5.6% ВВП у 2014 році. Хоча Україна має нижчий рівень безробіття,ніж у 

Польщі,можна простежити збільшення кількості безробітніх в Україні (7.2% у 2013 році,у 2014 - 8.8%  )в той час,як в Польщі 

цей показник зменшується( з 13.5% у 2013 році до 12.7% у 2014 році). У 2014 році дефіцит бюджету у Польщі становив 1,5 

% ВВП, а в Україні аж 5%. Показовим визначником економічного розвитку  є порівняння рівня інфляції в обох країнах. В 

Україні цей показник у 2014 році становив 11.3% ,у Польщі 0,2 % [5]. 

Отже, за теперішньої нестабільності економіки важливим є запозичення досвіду реформування Польщі. Децентралізація 

в Польщі полягала в тому, що реальна влада передавалася до найнижчих вибраних інституцій демократичної держави, якими 
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є обласні, районні, чи сільські ради. Саме це стимулює рівномірний розвиток всіх територій, і сільських, і міських, що 

неодмінно б допомогло у стабілізації управління на різних рівнях в Україні. Надзвичайно важливим є і перехід до 

європейського напряму розвитку. Якби Україна використала шанс і вступила до Євросоюзу, не було би ані високого рівня 

корупції, зовнішньої агресії і внутрішнього саботажу реформам і поступу до Європи. Проте, такі реформи потрібно було 

провести ще десятиліття тому,бо сьогодні їх доведеться проводити у значно складніших умовах. Домогтися успіхів можливо 

лише завдяки політичній волі керівництва країни у реалізації засад повноцінної інтеграції до ЄС. В іншому разі, якщо Україна 

залишиться лише на стадії асоціації і зони вільної торгівлі, вона втратить усі можливості східного вектора, проте не здобуде 

відчутних дивідендів на західному напрямі. 
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BORROWING THE POLISH EXPERIENCE IN STABILIZATION OF ECONOMIC SITUATION IN UKRAINE 

During political and economic instability it’s really important to use a range of different actions to overcome the current problems. 

Polish experience in regulation of a stable economic situation can help Ukraine to improve living conditions by range of reforms and 

choose the EU direction. Decentralization in local government improves effective solving of problems and economic development of 

the country. Pro- European direction influences business - climate in a good way, creates access to financial markets and investment 

in modernization of economy. 
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СИСТЕМА ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 
Актуальність теми. Пряме оподаткування виступає однією з яскравих форм фінансово-економічних відносин між 

державою та платниками податків. Оцінка чинної системи прямого оподаткування в Україні свідчить, що її становлення і 

розвиток відбувається без належного теоретичного обґрунтування, а, отже, для розробки напрямів подальшого її розвитку є 

потреба в глибокому аналізі із застосуванням системного підходу [1]. 

Нестабільність системи прямого оподаткування як за видами податків, базою оподаткування, за податковими ставками, 

так і за методами обчислення податків, термінами їх сплати, а також громіздкість податкового законодавства негативно 

впливають на діяльність суб’єктів господарювання, оскільки, з одного боку, не дають змоги докладно планувати основні 

фінансові показники (виторг, прибуток), а з іншого – призводять до великих штрафних, часто не зовсім обґрунтованих санкцій 

[16]. 

Питанню дослідження системи прямого оподаткування в Україні присвятили свої праці багато українських та зарубіжних 

вчених, серед яких: В. Андрущенко, А. Гальчинський, Ю. Гоцак, О. Данілов, Т. Єфіменко, В. Загорський, Дж. Кейнс, 

А. Крисоватий, І. Кулішер, А. Лаффер, І. Луніна, К. Макконел, В. Мельник, Є. Нікбахт, В. Опарін, А. Пігу, А. Поддєрьогін, 

Д. Рікардо, ДП. Самуельсон, А. Соколовська, М. Соловей, А. Сміт, В. Суторміна, Л. Тарангул, Л. Шаблиста, В. Федосов, 

Й. Шумпетер, СС. Юрій, та ін. Соловей М.М., розглядаючи їх суть і вплив на ведення підприємницької діяльності, Паєнтко 

Т.В., аналізуючи переваги та недоліки прибуткового оподаткування, Мисник Н., досліджуючи зміни в оподаткуванні, які 

відбуваються у зв’язку із податковою реформою, тощо. Віддаючи належне науковим напрацюванням по даній проблематиці, 

варто наголосити, що питання прямого оподаткування підприємств є недостатньо розробленими теорії і практики податкових 

відносин, зокрема системи прямого оподаткування, залишаються недостатньо висвітленими і потребують практичного 

вирішення в напрямі забезпечення раціонального й ефективного процесу справляння та адміністрування прямих податків, а 

також розвитку системи прямого оподаткування. 

Актуальність і необхідність поглиблених досліджень системи прямого оподаткування в Україні зумовили вибір даного 

дослідження. 

Метою даного дослідження є аналіз системи прямого оподаткування в Україні. 

Об’єктом дослідження є прямі податки в Україні. 

Предметом дослідження теоретичні основи справляння прямих податків в Україні. 

Прямі податки — податки, що стягуються державою безпосередньо з доходів або майна платника податків. Прямими 

податками в Україні є податки з прибутку підприємств, податки з доходів фізичних осіб, на нерухомість, а також податки на 

прибутки, отримані у вигляді відсотків, у тому числі податки на доходи від користування позиками, орендної плати, роялті та 

всіх інших видів прибутків [3]. 

Порядок нарахування та сплати прямих податків в Україні регламентується Податковим кодексом України (далі – 

ПКУ)[2]. Доцільно наголосити, що з січня 2015 року вітчизняна система прямого оподаткування зазнає значних змін, які 

спробуємо проаналізувати нижче. 

Щодо податку на прибуток підприємств(далі – ППП), то базова ставка податку на прибуток, як і в 2014 році,  так і після 

змін, лишається 18% (п.  136.1  ПКУ). 

П. 136.2 ПКУ визначено, що під час провадження страхової діяльності юридичних осіб-резидентів, одночасно із базовою 

ставкою ППП, ставки податку на дохід встановлюються у таких розмірах[2]: 

а)  3% за договорами страхування від об’єкта оподаткування, що визначається у п.п. 141.1.2 ПКУ; 
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б) 0% за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та 

договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорів страхування додаткової пенсії, 

та визначених п.п. 14.1.52, і 14.1.116 п. ПКУ. 

Ставки 0, 4, 6, 12, 15 і 20% застосовуються до доходів нерезидентів та прирівняних до них осіб із джерелом їх походження 

з України у випадках, встановлених п. 141.4 ПКУ (п. 136.3 ПКУ). 

Згідно з п. 136.4 ПКУ під час провадження букмекерської діяльності, діяльності з випуску та проведення лотерей, азартних 

ігор (у тому числі казино) одночасно із ставкою ППП ставка податку на дохід встановлюється у розмірі: 

а) 0% від доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей, азартних ігор з використанням гральних 

автоматів; 

б) 18% від доходу, отриманого від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого 

від азартних ігор з використанням гральних автоматів, зменшеного на суму виплачених виплат гравцю. 

Податок на дохід, визначений як об’єкт оподаткування у п.п. 134.1.2, 134.1.4, 134.1.5 ПКУ, є частиною ППП (п. 136.5 

ПКУ). 

Також треба наголосити, що ППП тепер обчислюватиметься виходячи із бухгалтерського фінансового результату 

відкоригованого на різниці, передбачені  ПКУ (амортизаційні різниці, різниці, які виникають при формуванні резервів 

(забезпечень), різниці, які виникають під час здійснення фінансових операцій (пп.  134.1.1  ПКУ). 

В результаті податкової реформи скасовано більшість пільг із ППП. Фактично звільнення від оподаткування залишено 

тільки для підприємств та організацій, заснованих громадськими організаціями інвалідів та скасовано ставку 5% для суб’єктів 

ІТ-індустрії. Також до кінця 2016 року залишено ставку податку 0% для тих, хто перебуває на так званих «податкових 

канікулах». 

Як і раніше, платники ППП звітуватимуть за підсумками року та разом із декларацією подаватимуть і фінансову звітність. 

Однак строк такого звітування подовжено—–декларацію за 2015 рік необхідно буде подати до 1 червня 2016 року [34]. 

Урядом планується змінити і умови справляння податку з доходів фізичних осіб(далі – ПДФО), а саме ставку ПДФО у 

формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, база оподаткування 

яких перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати(далі – МЗП). Замість 17 % ставка оподаткування 

становитиме 20 % від суми такого перевищення. Запропоновано збільшення ставки до 20 % і для оподаткування пасивних 

доходів (процентів). Наразі ставка оподаткування для таких доходів становить 15 %. Це, на нашу думку, може призвести до 

відтоку вкладів фізичних осіб із банківської системи, що ще більше поглибить кризу в цій системі. 

Що стосується таких доходів як інвестиційний прибуток, роялті, то ставка оподаткування теж складатиме 20 % (наразі 15 

%). Застосування лінійної ставки звісно звільнить фізичних осіб від обов’язкового декларування цих доходів. Ставка для 

оподаткування дивідендів залишається на рівні 5%, але тільки для дивідендів по акціях та корпоративних правах, виплачених 

резидентами – платниками ППП В іншому випадку ставка становитиме 20 %. Це дивіденди, отримані від нерезидентів, від 

платників єдиного податку тощо. Як і раніше, обов’язок щодо подачі декларації передбачено тільки для тих осіб, що 

отримували доходи у вигляді заробітної плати більше ніж від 2-х податкових агентів і розмір такого доходу перевищує 120 

МЗП на рік. 

Також в рамках податкової реформи для встановлення контролю над відповідністю витрат громадян їх доходам продавці 

товарів і послуг будуть зобов’язані надавати фіскальним органам інформацію про значні придбання фізичних осіб (у проекті. 

як відмічалось вище це сума 25  000 грн.). Згідно з повідомленням, таким чином, завдяки даним про значні витрати, будуть 

проявлятися платники податків, які раніше ухилилися від декларування та оподаткування частини своїх доходів [42]. 

Також треба нагадати, що з 3 серпня 2014 року, згідно зі змінами до ПКУ[5], впроваджено військовий збір, метою введення 

якого є поповнення Державного бюджету, шляхом стягнення з усіх роботодавців і працівників податку у розмірі 1,5% щодо 

доходів, прирівняних до сплати як ПДФО, а також нарахування виплати єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне 

страхування, які компенсуються з бюджету мобілізованим працівникам. Термін адміністрування військового збору на 

сьогодні не визначено – до завершення реформи Збройних Сил України. 

Разом із військовим збором, для збільшення прибуткової частини бюджету, істотно збільшені рентні ставки на видобуток 

вуглеводів і руд, скасовано пільги з оподаткування прибутку від операцій з цінними паперами, як уже зазначалось, та в 

готельному бізнесі. 

Що стосується податку на нерухомість, то він з'явився в Україні лише рік тому, а механізм його справляння змінився вже 

двічі. Перший раз – в середині минулого року, коли було прийнято рішення обкладати не тільки житлову, а й усю площу 

житлової нерухомості. Другий раз - з початку цього року, коли депутати прийняли рішення знизити розмір пільги. Якщо 

раніше власники квартир площею до 120 кв. м і будинків до 240 кв. м могли цілком легально не платити цей податок, то, 

відтепер, цей поріг знижено до 60 кв. м і 120 кв. м, відповідно. При цьому, ставка буде складати до 2% МЗП за кожен 

квадратний метр площі (близько 24,4 гривень у 2015 році), а право визначати її розмір маютьотримають місцеві органи влади 

[65]. 

Отже, метою реформування податкової системи прямого оподаткування в Україні є полегшення ведення бізнесу в Україні, 

зменшення витрат часу платників податків на виконання обов’язкових процедур щодо декларування сум податків та їх сплату, 

підвищення інвестиційної привабливості України. Проте, представники бізнесу не поділяють таких оптимістичних поглядів 

і, навпаки, вважають, що прийняття вищевказаних змін ускладнить процедуру адміністрування податків та поставить під 

загрозу весь малий бізнес України. Зокрема, необхідно. удосконалити діючий механізм стягнення основних прямих податків, 

розв'язати низку прикладних проблем щодо переорієнтації системи прямого оподаткування з переважно фіскального на такий, 

який би поєднував і фіскальну, і регулюючу, і стимулюючу складові. Основним завданням удосконалення управління 

системою прямого оподаткування на сучасному етапі є застосування дієвих заходів з метою оптимізації механізму 

адміністрування, забезпечення виконання системою прямого оподаткування усіх властивих податкам функцій, стимулювання 

динамічного розвитку національної економіки, переорієнтація системи прямого оподаткування на євроінтеграційний вектор 

задля розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності, стимулювання зайнятості та підвищення добробуту громадян. 
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THE SYSTEM OF DIRECT TAXATION IN UKRAINE 

I have analysed the Ukraine’s system of direct taxation in this work. The direct taxation is one of the main forms of financial and 

economic relationship between government and taxpayers. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ 
У період до 2015 року в Україні дані податкового та бухгалтерського обліку характеризувались розбіжністю. Дана 

розбіжність в бухгалтерському та податковому обліках пояснювалась  різною спрямованістю і різними цілями фінансової 

(надання достовірної інформації про фінансовий стан підприємства) та податкової (виконувала фіскальний і регулятивні 

функції)звітності, а результат застосування обох обліків вимагав збільшення обсягів роботи бухгалтерів і податкових 

аудиторів[1]. З метою усунення вказаних труднощів, у 2015 році прийнято зміни до Податкового кодексу України, відповідно 

до яких приведено у відповідність податковий та бухгалтерський облік по переважній більшості розбіжностей. Вказані зміни 

у податковому законодавстві зумовили потребу в аналізі нового порядку обліку витрат. 

Метою тез доповіді є аналіз порядкувизнання витрат підприємствав цілях оподаткування. 

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

податкової реформи» від 28.12.2014 № 71-VIIIвикладено в принципово новій редакції розділ ІІІ Податкового кодексу 

України(далі –ПКУ) щодо порядку обчислення податку на прибуток[2]. 

Замість вже звичного порядку ведення окремого податкового обліку запроваджується принципово новий порядок, який 

ґрунтується на визначенні фінансового результату (прибутку до оподаткування) за даними бухгалтерського обліку та його 

подальшого коригування на незначний перелік визначених законом податкових різниць. 

Нова редакція розділу ІІІ ПКУвикористовує нову незвичну термінологію і методологію податкового обліку –замість 

ведення окремого обліку доходів та витрат пропонується вести лише облік податкових різниць. При цьому, за своїм 

юридичним змістом раніше використовуваним фразам «до складу доходів податкового обліку включається» або «до складу 

витрат податкового обліку не включається» є юридична конструкція «фінансовий результат до оподаткування збільшується». 

Еквівалентом раніше використовуваній фразі «до складу доходів не включається» або «до складу витрат включається», є 

юридична конструкція «фінансовий результат до оподаткування зменшується» [3]. 

Враховуючи вищевказане, порядок ведення податкового обліку витрат відповідає бухгалтерському, що здійснюється 

відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». Згідно вказаного нормативного документу, 

витратами   звітного   періоду  визнаються  або  зменшення активів,  або збільшення зобов'язань,  що призводить до  зменшення 

власного капіталу  підприємства  (за  винятком  зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками),  за 

умови,  що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. 

Витрати визнаються витратами певного періоду  одночасно  з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. 

Витрати, які неможливо  прямо  пов'язати  з  доходом  певного періоду,  відображаються у складі витрат того звітного 

періоду,  в якому вони були здійснені. 

Не  визнаються  витратами  й  не  включаються до звіту про фінансові результати: 

а) платежі  за  договорами комісії,  агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на  користь  комітента,  

принципала тощо; 

б) попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг; 

в) погашення  одержаних позик; 

г) інші зменшення активів або збільшення зобов'язань, що не відповідають   ознакам,  наведеним  у  пункті  6  П(с)БО 16; 

д) витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку; 

е) балансова вартість валюти [4]. 

Інформація про витрати підприємства відображається у звіті про фінансові результати, який містить дані про доходи, 

витрати, прибутки і збитки, інший сукупний дохід і сукупний дохід підприємства за звітний період. 

Фінансовий результат, задокументований у звіті з метою оподаткування збільшується: 

на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності; 

на суму уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів, включених до витрат 

звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів 

фінансової звітності; 

на суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта. 

Фінансовий результат до оподаткування зменшується: 

- на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до пункту 138.3 цієї статті; 
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- на суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням 

положень цієї статті Кодексу, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта; 

- на суму дооцінки та вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних активів в межах попередньо 

віднесених до витрат уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів відповідно 

до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності [5]. 

Отже, в Україні витрати у податковому обліку визнаються відповідно до правил ведення бухгалтерського обліку, що 

сприятиме спрощенню форм податкової звітності. Формування податкового обліку на підставі фінансової звітності 

передбачено податковим законодавством майже всіх країн світу. Проте, слід розуміти, що при даному відображенні витрат у 

податковому обліку можуть виникати певні проблеми, зокрема:зміна методології податкових перевірок даного показника; 

принципи фінансової звітності розроблені відповідно до стандартів, які можуть не відображати економічних реалій. Таким 

чином, законодавці повинні усвідомити, що використання фінансової звітності не звільняє державу від необхідності 

застосовувати податковий облік для того, аби обмежити вільні трактування правил платниками податків, посилити стимули 

тощо. 
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UNEMPLOYMENT AS ONE OF THE HARDIES CONSEQUENCES OF MACROECONOMIC 

INSTABILITY 
First of all, it is noteworthy that each country is focused on achieving high rates of economic growth with low unemployment. 

Unemployment is one of the hardies demonstration of macroeconomic instability. That is why each country attempts to reduce the 

unemployment to its minimal level. In other words, each country’s government tries to achieve a full-employment. In order to explain 

the concept of full-employment, three kinds of unemployment should be considered.  However, it would b reasonable to provide a clear 

definition of unemployment. According to the definition provided by Investopedia, “Unemployment occurs when a person who is 

actively searching for employment is unable to find work. Unemployment is often used as a measure of the health of the economy. The 

most frequently cited measure of unemployment is the unemployment rate. This is the number of unemployed persons divided by the 

number of people in the labor force” [3]. 

As it is known, economists distinguish three types of unemployment, including structural unemployment, frictional and cyclical 

unemployment. Frictional unemployment is related to the constant moving of labor force between regions and kinds of jobs as well as 

certain stages of people’s life. Economists consider this kind of unemployment as inevitable and wishful to some extent, since many 

workers will be able to find a more effective, highly paid job. Structural unemployment is occurred when the labor force’s supply is 

not balanced with its demand. Such situation usually occurs due to the changes in the structure of consumers’ demand. Consequently, 

it leads to the changes in the labor force demand. Therefore, the structure of labor force does not match with the structure of jobs. 

Structural unemployment is also inevitable. On the other hand, cyclical unemployment is related to downturns of business activity. As 

it is known, in the case of recession, the demand on goods and services is reduced and, that is why, the unemployment rate is increased. 

Therefore, the structural and frictional unemployment are inevitable, i.e. such types of unemployment can not be avoided in any 

economic system while cyclical unemployment is equal to zero at the stage of economic ascension. That is why the full employment 

is reached when the cyclical unemployment is equal to zero. 

In addition, the analysis of the current economic state of China in comparison with the US economy should be conducted. 

Analyzing the data provided in Table 1, it can be concluded that the current state of the USA economy is not the best since GDP 

was declined by 0.29% in 2008 and by 2.8% in 2009. It means that the global financial crisis had a negative impact on the American 

economy. On the other hand, it has also influenced the Chinese economy but not so significantly. For example, the rates of GDP growth 

were remained positive during the financial crisis, but then they were strongly reduced. In fact, the Chinese economy was increased by 

9.63% in 2008 and by 9.21% in 2009 while the average rate of GDP growth during the provided three years before the crisis was 

12.72%. It means that the Chinese economy was slowed down. On the other hand, as it has been already mentioned, the American 

GDP was declined by 0.29% in 2008 and by 2.8% in 2009. 

Additionally, such important indicator as unemployment was degraded in the United States since unemployment increased from 

4% in 2000 to 9.6% in 2010 while the unemployment rate in China was practically unchanged during the observed period.  
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However, it should be noted that the economy of the US is recovering now, but tempos of this recovery are not enough. Comparing 

the economic development of both countries, it can be concluded that the American economy is more developed than the Chinese one 

since the U.S. GDP was $16.8 trillion in 2013 while the Chinese GDP was $9.24 trillion in the same year. 

Table 1 

Indicators of economic vitality for the USA and China 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

GDP growth (annual %) 

USA 3,35 2,67 1,79 -0,29 -2,80 2,51 1,85 2,78 1,88 

China 11,31 12,68 14,16 9,63 9,21 10,45 9,30 7,65 7,67 

Inflation, consumer prices (annual %) 

USA 3,39 3,23 2,85 3,84 -0,36 1,64 3,16 2,07 1,46 

China 1,82 1,46 4,75 5,86 -0,70 3,31 5,41 2,65 2,63 

Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate) 

USA 5,20 4,70 4,70 5,90 9,30 9,70 9,00 8,10   

China 4,10 4,00 3,80 4,40 4,40 4,20 4,30 4,50   

Source: [1] 

 

In addition, the unemployment rate was increased from 4.7% in 2007 to 5.9% in 2008 and 9.3% in 2009. Such fact just proves that 

economic recession leads to the higher rates of unemployment. However, due to the government’s stimulating fiscal policy, the 

unemployment rate was reduced to 8.2% in 2011. On the other hand, the Chinese economy was not affected by the global financial 

crisis as the American one since the rate of unemployment was practically unchanged during the analyzed period despite the crisis. 

The Federal Reserve Bank of St. Louis gives data about the natural rates of unemployment in the U.S. The part of these data is 

represented in Table 2 (Natural rate of unemployment (long-term), 2014). 

Table 2 

Natural rate of unemployment in the U.S. 

Observation Date 

Natural Rate of  

Unemployment (Long-

Term) 

2005-01-01 5,00 

2007-01-01 5,00 

2008-01-01 5,00 

2009-01-01 5,00 

2010-01-01 5,15 

2011-01-01 5,24 

2012-01-01 5,30 

2013-01-01 5,42 

Source: [2] 

 

According to the data provided in Table 2, the U.S. natural rate of unemployment was 5.3% in 2012 while the real rate of 

unemployment was 8.1% in the same year (Natural rate of unemployment (long-term), 2014). Thus, the U.S. unemployment gap 

increased from -0.3% in 2007 to 4.55% in 2009 and 2.8% in 2012.  

In spite of the fact that the economy of the U.S. is recovering and economic growth and unemployment rates are improving, the 

economy has not already reached the level of economic development that was before the financial crisis. That is why the government 

should stimulate the economic growth more insistently. 

Bibliography: 

1. Indicators. (n.d.). The World Bank. Retrieved from http://data.worldbank.org/indicator  

2. Natural rate of unemployment (long-term). (2014). Federal Reserve Bank of St. Louis. Retrieved from 
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Христина Ткач 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

СТАТИСТИЧНИЙ ПРОГНОЗ ПОПИТУ НА ПОСЛУГИ ВНЗ ЛЬВІВЩИНИ 
Актуальною проблемою управління у галузі вищої освіти є прогнозування попиту та пропозиції на послуги ВНЗ. 

Прогнозні оцінки забезпечують можливість подальшого стратегічного планування в управлінні ВНЗ, а відтак, забезпечення 

їх конкурентоспроможності на регіональних, національних та міжнародних ринках освітніх послуг.  

Метою дослідження є прогнозна оцінка динаміки вступу у ВНЗ Львівщини на найближчі 10-15 років. Методологічною 

основою прогнозування кількості першокурсників ВНЗ є аналіз паралельних рядів і використання лагової регресійної моделі 

залежності прогнозованого показника вступу у вищу школу від рівня народжуваності у регіоні. Статистичний аналіз 

залежності кількості осіб, які вступили на перший курс ВНЗ Львівщини у році t та кількості осіб, які народилися у році t-18 
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(Xt-18) дає підстави стверджувати про існування сильного кореляційного зв’язку між зазначеними показниками (лінійний 

коефіцієнт кореляції Пірсона за період 2005-2014 років становив 0,863).  

 

 
Рис.1. Діаграма розсіювання значень показників народжуваності та обсягів вступу у ВНЗ 

Львівської області за період 2005-2014 років  

Джерело: розраховано та побудовано автором  за даними [1;2]. 

 

Виходячи з такого висновку, залежність обсягів вступу (Yt) на перший курс ВНЗ у році t можна описати парною 

регресійною моделлю виду Yt=0,539*Xt-18+6,106. На рисунку 2 наведено емпіричні та теоретичні значення кількості осіб, 

які вступили у ВНЗ Львівської області у 2005-2014 роках, а також прогнозні оцінки обсягів першокурсників львівських ВНЗ 

на основі зазначеної вище регресійної моделі. 

Рис.2. Фактичні та прогнозні обсяги вступу у ВНЗ Львівської області  

з урахуванням нижньої і верхньої межі прогнозів 

Джерело: розраховано та побудовано автором  за даними [1,2]. 

 

Як свідчить порівняння відповідних нижньої та верхньої меж теоретичних значень обсягів вступу у ВНЗ Львівської 

області за період 2005-2014 років з їх фактичною величиною, запропонований підхід до прогнозування вступу в ВНЗ можна 

вважати достатньо ефективним. 
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Khrystyna Tkach 

Ivan Franko National University of L’viv  

STATISTICAL PREDICTION OF DEMAND ON SERVICES OF HEI IN LVIV REGION 

Imbalance between labor market’s real demand in specialists in certain fields and supply, being formed by Higher Educational 

Institutions in form of HEI graduators is actual problem of national economy development. Successful implementation of state policy 

in the field of higher education is impossible without using of modern methods and development of models to predict demand on 

specialists of certain level and education direction. 

Method of parallel rows analyzing may be used to predict scopes of entering HEI in Lviv region. Important feature to take into 

consideration during construction of dynamic ranges and respectively in prediction of entering HEI dynamics is lag character of such 

dynamic. 

Ірина Ткачук 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОМУ 

ПАРТНЕРСТВІ В УКРАЇНІ 
Метою діяльності громадських організацій всього світу є вирішення важливих соціально-економічних проблем, що 

існують в окремих адміністративно-територіальних одиницях чи навіть державах. Завдяки своїй наближеності до кінцевого 

споживача послуг, що ними надаються, вони є найбільш чутливими до потреб цих споживачів, здатні якісно та швидко 

забезпечувати їх задоволення. Однак якісне та ефективне надання послуг громадськими організаціями вимагає витрачання 

значних фінансових ресурсів. На жаль, сьогодні громадські організації України не володіють ними у достатніх обсягах, що 
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пов’язано із недосконалістю існуючої системи фінансового забезпечення їх діяльності та розвитку. Тому для них стає 

актуальним питання пошуку нових джерел фінансування. В сучасних умовах таким джерелом для громадських організацій 

може стати державно-приватне партнерство, якщо вони виступатимуть його приватним партнером. 

Обговоренню проблем запровадження державно-приватного партнерства в Україні було приділено увага багатьох 

вітчизняних та зарубіжних дослідників, серед яких варто відзначити таких як О.В.Берданова, В.Г.Варнавський, Н.Г.Діденко, 

Т.М. Кришталь, В.Є.Манжикова, В.А.Михєєв, Л.Отул, Н.А.Сич, А.Ф.Ткачук, І.О.Федіва, Є.О.Фишко, В.І.Якунін та ін. 

Наукові праці цих вчених містять вагомий доробок у дослідження передового закордонного досвіду та механізмів 

впровадження державно-приватного партнерства в Україні. Однак питанню можливості участі громадських організацій 

України у такій формі співпраці державного та приватного сектору не було приділено належної уваги.  

Тому метою наукової доповіді є обґрунтування законодавчих підстав до участі громадських організацій у державно-

приватному партнерстві та виявлення фінансових можливостей, які вони можуть отримати в ході такого виду співпраці.  

В Україні вже існує законодавчо закріплене підґрунтя державно-приватного партнерства. У 2010 р. був прийнятий 

спеціальний Закон України «Про державно-приватне партнерство», який визначає його як співробітництво між державою 

Україна, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами в особі відповідних державних органів та органів 

місцевого самоврядування (державними партнерами) та юридичними особами, крім державних та комунальних підприємств, 

або фізичними особами - підприємцями (приватними партнерами), що здійснюється на основі договору в порядку, 

встановленому вказаним Законом та іншими законодавчими актами [1, ст.1]. Оскільки, відповідно до цього визначення, 

державно-приватне партнерство передбачає співпрацю держави з юридичними особами, єдиною вимогою до яких є 

відмінність від державних та комунальних підприємств, то чинне законодавство дозволяє участь ГО у державно-приватному 

партнерстві як приватних партнерів, якщо вони зареєстровані як юридичні особи. 

Департамент інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства Міністерства 

економічного розвитку та торгівлі визначило державно-приватне партнерство як систему відносин між державним та 

приватним партнерами, при реалізації яких ресурси обох партнерів об'єднуються з відповідним розподілом ризиків, 

відповідальності та винагород (відшкодувань) між ними, для взаємовигідної співпраці на довгостроковій основі у створенні 

(відновленні) нових та/або модернізації (реконструкції) діючих об'єктів, які потребують залучення інвестицій, та користуванні 

(експлуатації) такими об'єктами [2]. Таке трактування теж не унеможливлює участь у ДПП ГО, оскільки не уточнює 

відношення до прибуткової чи безприбуткової діяльності приватних партнерів.  

Варто зауважити, що підходи до трактування державно-приватного партнерства, що закріплені в нормативних та 

нормативно-правових документах в Україні є схожими з існуючими у світі [3, 4]. На підставі цього можна зробити висновок, 

що в Україні існують всі законодавчі умови для його ефективного функціонування, більше того воно визначено серед 

ключових механізмів реалізації політики модернізації економіки України, вирішення важливих соціально-економічних 

проблем [5].  

Однак, якщо у світі кожен четвертий інвестиційний проект реалізується на засадах публічно-приватного партнерства, 

велика частка яких включає партнерство з неурядовими організаціями, а пріоритетність його сфери залежить від соціально-

економічного розвитку та політики держави, то у нашій державі практичне втілення проектів державно-приватного 

партнерства залишається на надзвичайно низькому рівні. Так, за даними Світового банку, з 1992р. по 2011р. в Україні було 

реалізовано всього 25 таких проектів загальною сумою майже 12млрд. дол.. США. [6] (табл.1).  

Таблиця 1 

Проекти ДПП в Україні, реалізовані протягом 1992-2011рр. 

Сфера реалізації проекту Кількість проектів, одиниць Обсяг інвестицій, млн. дол. США 

Енергетика 12 225 

Телекомунікації 10 11 416 

Транспорт 1 130 

Водопостачання та каналізація 2 202 

Всього: 25 11 973 

Джерело: Складено автором за даними Світового банку [6] 

 

Натомість аналіз річних звітів Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України за 

2011-2013рр. показав, що на даному етапі в Україні лише укладаються договори та запроваджуються для реалізації окремі 

пілотні проекти, орієнтовна вартість яких складає 22 255,3 млн. дол. США з терміном реалізації до 2022р. [7, с.8]. 

Причини такого низького використання можливості державно-приватного партнерства криються, як уже зазначалося у 

чинному законодавстві. Так, ЗУ «Про державно-приватне партнерство» передбачена значна тривалість відносин між 

партнерами (5-50рр.) [1, ст.1], яка є вигідною для громадських організацій, оскільки дозволяє здійснювати довготривале 

планування діяльності, яке ґрунтується на визначеності умов співпраці та можливості прорахувати надходження фінансових 

ресурсів від державного партнера. В той же час для держави в сучасних економіко-політичних умовах невигідне довготривале 

партнерство з громадськими організаціями, що спричинено недорозвиненістю неприбуткового сектора та зловживанням 

самими громадськими організаціями у використанні коштів, які отримуються від держави. І, оскільки рішення про державно-

приватне партнерство приймається КМУ, місцевими радами чи Радою міністрів АРК (в залежності від того, стосовно яких 

об’єктів приймається рішення про державно-приватне партнерство: державної, комунальної чи власності АРК), державно-

приватне партнерство в Україні є рідкістю, що зазвичай пов’язано з нерозумінням представниками приватного сектору його 

механізму[8], ініціаторами якого вони можуть бути [1, ст. 10]. 

Відповідно до чинного законодавства, однією з ознак державно-приватного партнерства є можливість внесення 

приватним партнером інвестицій в об’єкти партнерства із джерел, не заборонених законодавством [1, ст. 1], однак такі 

інвестиції є невигідними для приватного партнера – в нашому випадку громадської організації -, оскільки, згідно з тим же ж 

законодавством [1, ст.7], право власності на об’єкти державно-приватного партнерства, що добудовані, перебудовані, 

реконструйовані в рамках державно-приватного партнерства, належить державному партнерові. Тому для громадської 

організації інвестиції в об’єкти державно-приватного партнерства є не чим іншим як додатковими витратами, які відволікають 

кошти від статутної діяльності. Саме тому для громадських організацій є вигідно відстоювати свої інтереси, наполягаючи на 
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підписанні договорів про концесію чи про спільну діяльність, якщо об’єкти державно-приватного партнерства є в належному 

технічному стані. 

Фінансування державно-приватного партнерства може здійснюватись за рахунок фінансових ресурсів приватного 

партнера, запозичених у встановленому порядку, коштів державного та місцевого бюджетів та інших джерел, не заборонених 

законодавством [1, ст. 9]. А, отже, державно-приватне партнерство, приватним партнером якого є громадська організація, не 

лише створює додаткові можливості для самої громадської організації, але і володіє значно ширшими можливостями 

фінансування, оскільки громадські організації можуть залучати весь спектр джерел фінансування, який не є легко доступним 

іншим суб’єктам. В той же час партнерство з державою та бізнесом позитивно впливає на процес залучення коштів з цих 

джерел громадськими організаціями. Таким чином громадські організацій в умовах державно-приватного партнерства 

можуть отримувати фінансування від державного партнера (пряма фінансова підтримка, непряма державна підтримка), а 

також залучати фінансування від корпоративної філантропії, ендавментів та краудфандингу. 

Отже, відповідно до чинного законодавства, громадські організації України, які зареєстровані як юридичні особи, мають 

право брати участь у державно-приватному партнерстві як приватний партнер. Такий вид співпраці між державним, 

приватним та громадським секторами здатен створити нові можливості для кожної зі сторін-учасників, в той же час, 

створюючи позитивний ефект у суспільстві. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТОВАРІВ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГІВЕЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 
У сучасних умовах економічної діяльності усіх суб’єктів підприємництва суттєве значення має податкове регулювання. 

Фінансова криза, що торкнулася України, ще більше висвітлила необхідність внесення змін у систему оподаткування та 

забезпечення справедливого стягнення податків з підприємств, організацій, установ, фізичних осіб. Це стосується і діяльності 

торговельних підприємств. До речі, торгівля є однією із найбільш динамічних галузей економіки України. 

Актуальним питанням є, з одного боку, розвиток і удосконалення діяльності торговельних підприємств, що несуть значне 

соціальне навантаження в суспільстві. З іншого боку, діюча система оподаткування в країні впливає на економічні та 

фінансові результати торговельного підприємства. Тому виникає потреба у проведенні досліджень діяльності торговельних 

підприємств з урахуванням трансформації податкового середовища в Україні. 

Загальні проблеми впливу системи бухгалтерського обліку  та обліку згідно норм оподаткування на економічний і 

соціальний розвиток держави відображені у наукових працях вітчизняних і зарубіжних вчених, таких, як І.О. Бланк, О.Д. 

Василик, В.П. Вишневський, Ю.М. Воробйов, М.В. Грідчина, Л.В. Дуканіч, Т.І. Єфіменко, В.П. Завгородній,  В.С. Загорський, 

Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, Л.О. Лігоненко, В.М. Мельник, Л.О. Омелянович, В.О. Орлова, О.О. Папаіка, А.М. Поддєрьогін, 

К.А. Пріб, А.А. Садєков, С.І. Юрій, Т.Ф. Юткіна і ін. Але питання впливу оподаткування на діяльність торговельних 

підприємств в наукових працях висвітлено недостатньо, що вимагає проведення спеціальних досліджень. Актуальність і 

значущість цих питань обумовили вибір теми дослідження, визначили її мету, завдання і зміст. 

Основним елементом торгівельної діяльності є товари, визначення сутності яких дозволяє ґрунтовніше організувати облік, 

аналіз, контроль і аудит діяльності суб’єкта господарювання у торгівлі. 

Товар — це продукт праці, зроблений для продажу, з метою обміну на інші продукти праці чи гроші на ринку. У процесі 

обміну в товару виявляються дві властивості: 

1. Властивість задовольняти які-небудь людські потреби, бути корисним для споживача, тобто мати суспільну корисність 

(споживчу вартість); 

2. Властивість обмінюватися на інший товар (гроші) у визначених пропорціях, тобто мати мінову вартість. 

Сучасне розуміння товару поширюється на усе, що здатне задовольнити різноманітні людські потреби: організації, 

особистості, ідеї, усі види людської діяльності. 
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http://www.ukrppp.com/present/Day_1_Panel_4_Ministry_of_Economy.pdf


15-16 ТРАВНЯ 2015 Р.  ХХІІ-ГА Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених 

М. ЛЬВІВ   АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

201 

 

Проведений аналіз існуючих визначень сутності поняття «товар» показав, що, переважно, воно трактується з 

маркетингових позицій, залишаючи економічні та управлінські, як автоматично наявні та зрозумілі.  

Відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, товарно-матеріальними цінностями вважаються активи, 

що:  зберігаються для перепродажу при нормальному ході діяльності; знаходяться в процесі виробництва для подальшого 

продажу; чи існують у формі матеріалів або запасів, що будуть спожиті в процесі виробництва чи надання послуг. Отже, 

товарно-матеріальні цінності підрозділяються на три категорії: сировина, незавершене виробництво і готова продукція, а 

також товари в торгівлі. Згідно норм П(С)БО 9 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 

р. №246, запаси — це активи, які утримуються підприємством для подальшого продажу за умов звичайної господарської 

діяльності, перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва, утримуються для 

споживання під час виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, а також управління  підприємством [2]. 

Отже, термін «товарно-матеріальні цінності» за економічним змістом відповідає терміну «запаси». Запаси визнаються 

активами, якщо: 

- існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням; 

- їх вартість може бути достовірно визначена.  

Якщо хоч одна з вимог не може бути виконана, то такі запаси не відображаються в балансі, а є витратами періоду. Для 

цілей бухгалтерського обліку запаси включають і товари в тому числі. 

Підприємства торгівельної сфери працюють з товарами та товарними запасами в процесі своєї операційної діяльності. 

Досить важливим фактором при визначенні товарних запасів в бухгалтерському обліку є те, що вони не потребують 

подальшої доробки та переробки: товари, що за звичайних обставин призначені для продажу. Дані товари, як правило, 

закуповуються у готовому вигляді та продаються без додаткової обробки та переробки; одна із складової запасів, що є 

оборотними активами підприємства, у вигляді товарів, що придбані або отримані від інших юридичних і фізичних осіб і 

призначені для продажу (перепродажу) без додаткової обробки. 

Важливим аспектом обліку на підприємстві є дотримання норм податкового законодавства. У податковому кодексі 

України визначено, що товари - матеріальні та нематеріальні активи, у тому числі земельні ділянки, земельні частки (паї), а 

також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та 

погашення. Отже, ПКУ дає дещо ширше поняття товарів, ніж визначення, прийняте згідно норм бухгалтерського обліку за 

міжнародними та національними стандартами обліку. Тобто для податкового законодавства товарами є всі види активів 

підприємства [3].  

Зазвичай товарні запаси надходять на підприємство для подальшої їх реалізації: активи, які утримуються для подальшого 

продажу за умов звичайної господарської діяльності; товари, що знаходяться на складі фірми, які призначені в майбутньому 

для виробництва та майбутніх продажів; товарно-матеріальні цінності, що надійшли на підприємство з метою продажу; це 

запаси, призначені для реалізації в умовах звичайної господарської діяльності - готова продукція, придбані підприємством 

товари, призначені для подальшого перепродажу. Окрім цього, товарні запаси трактують, узагальнюючи для торговельних 

підприємств, не розділяючи їх окремо для підприємств оптової торгівлі та для підприємств роздрібної торгівлі, хоча 

відмінність існує в меті створення товарних запасів. 

Товари, що надійшли, обліковуються підприємством роздрібної торгівлі у продажних цінах, тобто у тих цінах, за якими 

товари будуть реалізовані покупцем. У свою чергу продажна ціна складається з первісної вартості товару і суми торговельної 

націнки, за допомогою якої планується покрити витрати торговельного підприємства і забезпечити йому прибуток. В первісну 

вартість не включається:  понаднормативні витрати і нестачі запасів; витрати на збут; відсотки за використання кредитів; 

загальногосподарські і інші подібні витрати, безпосередньо не пов'язані з придбанням і доставкою запасів і приведенням їх в 

стан в якому вони  природні для використання в запланованих цілях. 

Момент передавання ризиків і вигод, пов'язаних з власністю, визначається в контракті на придбання цінностей і залежить 

від базових умов поставки. Товарні запаси можуть надходити на підприємство з різних джерел, серед яких: купівля у 

постачальника або придбання підзвітною особою, внесок до статутного капіталу, без оплати надходження, виявлення лишків 

в результаті проведення інвентаризації, тощо. 

Отже, товарні запаси - це товарна маса, що знаходиться на ринку та перебуває у сфері обігу від виробника до споживача, 

при цьому не потребує подальшої доробки та переробки, призначена для наступного продажу за умов звичайної господарської 

діяльності та є важливим активом підприємства, реалізація яких є основним джерелом його прибутку. 
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ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ 
Електронне урядування являє собою спосіб організації державної влади шляхом активного використання інформаційно-

комунікаційних технологій у процесі взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадянами 

і суб’єктами господарювання. Електронне урядування покликане створити умови для відкритого і ефективного державного 

управління; сприяти підвищенню якості і доступності державних послуг для населення; забезпечити звітність влади перед 
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суспільством і надати можливість доступу до відкритої інформації; спростити процедури видачі договорів, реєстрації, 

легалізації документів; полегшити контроль за діяльністю органів виконавчої влади тощо.  

Запровадження електронного урядування в Україні потребує значних фінансових ресурсів, нових технологій, технічних 

та управлінських навиків. У Державному агентстві з питань електронного урядування України виділяють наступні перешкоди 

на шляху нашої держави до електронного урядування [2]: 

- тривалість нормативних процедур, що стосуються переведення адміністративних послуг в електронний вигляд; 

- недостатня поінформованість громадян стосовно того, які з адміністративних послуг вони можуть отримати в онлайн-

режимі; 

- складність відображення даних, які надаються у відкритий доступ за допомогою електронного урядування; 

- обмеженість бюджетних коштів, необхідних для реалізації масштабних проектів у сфері електронного урядування. 

Одним з варіантів вирішення питання браку фінансових ресурсів може стати співпраця органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування з приватним сектором у формі державно-приватного партнерства (ДПП).  

У  лютому  2015 року  Програмою розвитку державно-приватного партнерства Агентства США з міжнародного розвитку 

спільно з Державним агентством України з електронного врядування була представлена концепція та методи щодо  залучення 

приватного сектора для покращення державних послуг за допомогою електронного врядування.  

Згідно з цією концепцією, державно-приватне партнерство в системі електронного урядування визначається як правовий 

договір між суб'єктом приватного сектора та державним органом, за яким від приватного партнера  передбачається  надання  

бажаної електронної державної послуги, в яку приватний сектор повинен інвестувати деякі зі своїх власних ресурсів (фінанси, 

технології, час, корпоративну репутацію і т.д.), та нести відповідальність за деякі з ризиків, пов'язані з наданням  таких  

послуг,  і  оплата приватному партнеру здійснюватиметься лише за фактично виконані роботи [1]. 

Серед завдань державно-приватного партнерства в системі електронного урядування виділено наступні: 

- залучення інвестицій приватного бізнесу для розвитку електронних мереж (інформаційної та технічної інфраструктури, 

засобів технічного зв’язку та обладнання); 

- залучення досвіду, технологій та інновацій приватного сектора для створення електронних мереж та надання відповідних 

послуг; 

- використання каналів збуту та досвіду приватного сектора в обслуговуванні клієнтів. 

За умови виконання цих завдань можна розраховувати на прискорення впровадження системи електронного урядування 

за рахунок надходження приватних інвестицій і, як наслідок, покращення якості послуг і підвищення рівня задоволеності 

громадян.  

Найпоширенішими способами співпраці держави і бізнесу в системі електронного урядування є [1]: 

- укладання контрактів з надання електронних послуг та управління засобами інформаційно-комунікаційних технологій - 

виконання  підрядних  або  організація субпідрядних робіт передбачає надання послуг, які раніше надавав уряд; 

- володіння Спільним Підприємством і фінансування проектів – передбачає можливість уряду мати певну частку капіталу 

в прибуткових компаніях, діяльність яких спрямована на забезпечення системи електронного урядування; 

- проекти БЕП (будівництво-експлуатація-передача) – використання урядами готових проектів, що виконуються 

об'єднаннями приватних компаній для створення засобів інформаційно-комунікаційних технологій, телекомунікацій та інших 

великих об'єктів інфраструктури та мереж (дуже часто уряди купують або орендують збудовані приватними інвесторами 

об’єкти після того, як інвестиції окупились і ці компанії отримали прибуток від експлуатації об’єктів протягом обумовленого 

періоду).  

В разі успішної реалізації будь-якої з вищенаведених форм ДПП уряд зможе вирішити проблему фінансування 

впровадження системи е-урядування, водночас маючи можливість контролювати процес надання відповідних послуг; 

приватний сектор зможе вкладати інвестиції в рамках довгострокової угоди на постачання послуг; суспільство матиме 

можливість ефективніше взаємодіяти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування і отримувати 

якісніші адміністративні послуги.  
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE SYSTEM OF E-GOVERNANCE 

In theses concerned with the involvement of the private sector to the implementation of the system of electronic governance in 

Ukraine. The main objectives of this process is to attract private investment, using the experience, technology and innovation of the 

private sector. Achievement of these objectives will improve the quality of administrative services and increased satisfaction of citizens. 
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Львівський національний університет імені Івана Франка 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Економічна ефективність як понятійна  категорія в економічній науці є однією із найважливіших для процесу здійснення 

господарських заходів.  

Ефективний розвиток лісового господарства  зумовлює сталий стан та стабільні соціально-трудові відносини в лісовому 

секторі економіки країни. Отже , важливим чинником ведення лісового господарства є його еколого - економічна 

ефективність, тобто відношення інтегрального еколого - економічного ефекту до сумарних економічних та екологічних 

витрат, комплексна оцінка в просторі та часі взаємодії економічної діяльності й навколишнього середовища. 

Досягнення належного рівня еколого - економічної ефективності можливе через проведення відповідних 

природоохоронних заходів. На досліджуваному об’єкті також здійснюється природоохоронна діяльність. ДП “Стрийське ЛГ” 
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активно бере участь у щорічній Всеукраїнській акції „Майбутнє лісу у твоїх руках”. До участі в акції запрошуються учнівська 

молодь загальноосвітніх навчальних закладів (старшокласники), педагоги, представники засобів масової інформації та 

органів місцевого самоврядування, депутати, представники органів влади всіх рівнів, громадські організації, небайдужі 

громадяни. 

Працівники відділу лісового господарства ДП “Стрийське ЛГ” та лісничі всіх лісництв проводять лекції  в 

загальноосвітніх закладах (в зоні діяльності підприємства) на лісівничі теми, пов’язані з природоохоронною діяльністю, 

наприклад, лекції про охорону лісів від пожеж, про важливість забезпечення охорони та відтворення лісів тощо. Важливою 

ланкою у виховній роботі серед молоді є залучення їх до роботи по охороні та розселенню мурашників, виготовлення та 

розвішування шпаківень, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, розчищення джерел та криниць, до садіння дерев. 

Висновки про ефективність господарювання, зокрема і про природоохоронну діяльність, можна зробити на основі аналізу 

основних показників виробничо - господарської діяльності  підприємства (табл. 1). 

Таблиця 1. 

 Основні показники виробничо - господарської діяльності ДП “Стрийське ЛГ” за 2011-2013 рр 

 

Як бачимо з таблиці 1, такі показники як об’єм заготівлі деревини, чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, 

собівартість реалізованої продукції, валовий прибуток, фондовіддача у 2012 р. порівняно з 2011 р. зменшились, а у 2013 р. 

порівняно з 2012 р. зросли. Причиною такої тенденції до зменшення показників є відсутність експорту продукції у 2012 р. У 

2013 р. експорт відновився і спостерігається тенденція до зростання цих показників у 2013 р. порівняно з попереднім. Але, не 

зважаючи на це, упродовж усього аналізованого періоду спостерігається зростання у кожному році порівняно з попереднім 

фінансових результатів від операційної діяльності. Тому виробничо-господарську діяльність ДП “Стрийське лісове 

господарство” за аналізований період можна вважати ефективною. 

Вважаємо, що для покращення природоохоронної діяльності на досліджуваному підприємстві потрібними будуть 

наступні кроки : 

- проведення ефективного моніторингу стану лісів: з метою уточнення виконаних обсягів робіт, визначення ефективності 

лісовідновлення, якісного стану створених лісових культур, захисних лісових насаджень та посадкового матеріалу потрібно  

проводити інвентаризації; 

- збереження біологічного різноманіття лісів; 

- забезпечення ефективного, екологічно орієнтованого та комплексного використання лісових ресурсів з урахуванням їх 

ландшафтного і водорегулюючого значення. Потрібно зменшувати обсяг суцільних рубань, замінювати їх на поступові і 

вибіркові; 

- розвиток лісової інфраструктури (дороги, мости, підпірні стійки). При достатньо розгалуженій сітці автомобільних доріг 

та залізничних колій, що з’єднують між собою міста і населені пункти (протяжність транспортних шляхів на 1000 га в зоні 

діяльності лісгоспу становить 12,4 км) є на території досліджуваного підприємства місця, де потрібно прокласти дороги.. 10 

% доріг потребують ремонту.  

- вивчення нових технологій і методів ведення лісового господарства, оновлення машин та робочої техніки,оскільки 

майже 40 % машин та устаткування  є технічно застарілими, що спричиняє зростання трудовитрат. Також доцільно було б 

врахувати досвід ведення лісового господарства європейськими країнами. 
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6. Звітність про діяльність ДП “Стрийське ЛГ”. 

Показники Од. вим. 

Роки 
Абсолютне відхилення (+,-) 

2011 2012 2013 
2012/2011 2013/2012 

1.Об’єм заготівлі деревини  м3 87373 63060 87439 -24313 24679 

2. Чистий дохід (виручка) від 

реалізації продукції 
тис. грн. 38558 26582 36257 -11976 +9675 

3. Собівартість реалізованої 

продукції (робіт, товарів, 

послуг) 

тис. грн. 31976 25020 34174 -6956 +9154 

4. Валовий прибуток (збиток) тис. грн. 6582 1562 2083 -5020 +521 

5. Фінансові результати від 

операційної діяльності 

(прибуток, збиток) 

тис. грн. 244 335 348 +91 +13 

6. Середньооблікова 

чисельність працівників 
осіб 56 53 51 -3 -2 

7. Фондовіддача грн. 6,48 4,75 5,23 - 1,73 0,48 

8. Затрати на 1 грн. 

реалізованої продукції 
коп. 98 98 99 - +1 

9. Рентабельність виробництва % 2,4 3,7 3,9 +1,3 +0,2 
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ECOLOGICAL AND ECONOMICAL EFFICIENCY OF ENVIRONMENTAL ACTIVITIES AT THE STATE FORESTRIES 

Economic efficiency as the conceptual category is one of the most important factors of conducting business. Effective development 

of the State Forestry provides sustainability and proper stable social and labor relations in the national economy's forestry sector. Thus, 

one of important factors in the State Forestry's business activity is its ecological and economic efficiency, comprised of the ratio of the 

integral ecological and economic effects to total economic and environmental costs, comprehensive assessment and evaluation of the 

ratio between economic and environmental activities throughout space and  time. Achieving the proper  level of ecological and 

economical efficiency becomes feasible through implementing of the appropriate environmental and nature-preserving  measures. 
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АГРАРНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ЗЕРНОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 
Зерновий сектор України є стратегічною галуззю її економіки, що визначає обсяги пропозиції та вартість основних видів 

продовольства для населення країни. Зернова галузь є базою та джерелом сталого розвитку більшості галузей 

агропромислового комплексу та основою аграрного експорту. 

Значний внесок у дослідження розвитку, формування та становлення ринку сільськогосподарської продукції зробили 

значний внесок такі вітчизняні вчені, як В. Андрійчук, М. Дем’яненко, М. Малік, Є. Майовець, П. Саблук,О. Шпикуляк, В. 

Бойко, В. Власов, В. Губенко, С.Кваша, О. Могильний та ін. 

Ринок зерна є інтегрованим ринком АПК України, що має значний виробничий та експортний потенціал. Україна має 

реальні перспективи зміцнити свої позиції як найбільший світовий експортер зерна і зробити вагомий внесок у подолання 

світової продовольчої кризи. Зерно є стратегічним продуктом і барометром стану сільського господарства, важливим 

експортним продуктом, що має забезпечувати значні надходження валютних коштів в економіку України [1]. 

Протягом останніх років Україна стала одним із провідних експортерів зерна на світовому продовольчому ринку. Експорт 

зернових культур виконує надзвичайно важливу функцію збереження позитивного торгового балансу країни. За обсягами 

експорту пшениці Україні належить шосте місце в світі (близько 7% від обсягу її світової торгівлі), а за обсягами експорту 

ячменю вийшла в світові лідери (частка на світовому ринку складає 36%). 

Україна має 32,4 млн. га ріллі, яка займає: 78 відсотків всіх сільськогосподарських угідь (41,7 млн. га). Серед земель, які 

використовуються в активному обробітку, майже 10 млн. га низькопродуктивні, кислі, засолені, піщані, які не дають належної 

віддачі на вкладені в них матеріальні та енергетичні ресурси. Щороку на цих низькородючих площах,за рахунок низької їх 

родючості втрачається 1–1,2 млн. тонн зерна. За таких умов необхідне проведення оптимізації агроландшафтів, зниження 

недопустимої розораності ґрунтів з тим, щоб вилучені землі використати більш раціонально, створити на них луки та 

пасовища, а найбідніші – заліснити. Виходячи з науково обґрунтованих розрахунків, економічної, господарської та 

екологічної доцільності, необхідно зменшити обсяги ріллі на 8,0–8,5 млн. га, що дасть можливість інтенсивніше 

використовувати продуктивніші землі. 

 До Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні в 2011 році було внесено 828 сортів, які 

належать до 17 видів. Серед них 134 сорти озимої м’якої і 12 твердої пшениці, 39 ярої пшениці, 35 тритикале, 104 ячменю, 15 

вівса, 46 гороху, 320 кукурудзи, 19 гречки, 18 проса, 17 сорго, 10 рису. Частка сортів національної селекції становить 72 

відсотки, зокрема озимої пшениці – 84, жита – 96, тритикале – 88, пшениці ярої – 87, гороху – 65, кукурудзи – 52, гречки, 

проса – 100 відсотків [2]. 

Важливою рисою сучасного світового ринку зернових є те, що темпи зростання їх виробництва відстають від темпів 

зростання їх споживання. Безумовно, така ситуація виникла не випадково і її не можна пояснити лише невдалими врожаєм. 

Політика державної підтримки нарощування зерновиробництва здійснюється Міністерством аграрної політики та 

продовольства України за такими основними напрямами: 

1) збільшення обсягів фінансування державних цільових програм; 

2) запровадження нових механізмів кредитування; 

3) посилення ролі Аграрного фонду у фінансуванні виробництва через механізми заготівлі майбутнього урожаю (строкові 

контракти); 

4) стимулювання залучення коштів на вітчизняних та закордонних (ІРО) фондових ринках; 

5) стимулювання приватних інвестицій (акціонування); 

6) податкове стимулювання; 

7) розвиток агрострахування [3, с. 14]. 

Пряму бюджетну підтримку в зернової галузі має доповнювати розвиток ринку фінансових послуг через формування 

кредитної інфраструктури й удосконалення кредитних механізмів, розвиток системи страхування.  

Україна має повернути втрачені позиції обсягів виробництва зерна шляхом інтенсивного ведення галузі 

зерновиробництва, оснащення господарств технікою, впровадження сучасних сортів і гібридів, поліпшення насінницької 

справи, освоєння ресурсоощадних технологій, більш раціонального використання біокліматичного потенціалу і зональних 

природно-кліматичних умов, стосовно вирощування окремих зернових культур. 

Аграрна політика щодо створення умов для ефективного функціонування зернового ринку має концентруватися на таких 

основних напрямах: 

1) створення системи моніторингу та прогнозування ринку, пошук перспективних ринків та просування зерна на зовнішні 

ринки; 

2) стимулювання ринкового попиту та пропозиції на зерно; 

3) формування і функціонування інфраструктури ринку, системні та програмні підходи до розвитку ринку; 

4) захист інтересів вітчизняних товаровиробників при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; 
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5) науково-технічне та інформаційне забезпечення розвитку ринку; 

6) формування необхідної законодавчої та нормативно-правової бази; 

7) захист економічної конкуренції та забезпечення прозорості ринку[2]. 

Отже,в Україні існують всі передумови для збільшення виробництва зерна, яке забезпечує не тільки продовольчу безпеку 

держави, а й нарощування його експорту. Процес формування національного ринку продукції зернової галузі в умовах 

глобалізації поки що перебуває на стадії становлення, а тому цей ринок ще далеко не повною мірою забезпечує виконання 

покладених на нього функцій і завдань, а саме підтримання балансу попиту та пропозиції, підвищення прибутковості 

сільськогосподарських виробників, вирішення соціальних і екологічних проблем галузі [1]. 
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AGRARIAN POLICY OF UKRAINE GRAIN INDUSTRY 

Grain sector of Ukraine as a strategic industry state economy, Proposals and the cost of the basic kinds of food for the population. 

Grain industry Is the base and source of sustainable development in most sectors of the agroindustrial complex and The basis of 

agricultural exports.  

Grain is a strategic product and barometer of agriculture, An important export product, that should provide significant revenues 

currency means.  

In recent years Ukraine has become one of the leading exporters of grain in the world Food Market . The export of grain crops is 

extremely important function Preserving a positive trade balance country. 

Is quite realistic for Ukraine to strengthen its position as an exporter найбільшийсвітовий Grain and make essential contribution 

to fighting global food crisis. 

Галина Фуканчик  
Львівський національний університет імені Івана Франка 

СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ І МВФ: НОВІ РЕАЛІЇ ТА ЕФЕКТИВНІ ПІДХОДИ 
Міжнародні фінансові організації відіграють дедалі вагомішу роль у процесах розподілу та перерозподілу ресурсів у 

світовій економічній системі. Співпраця країн із ними також сприяє збільшенню довіри  міжнародних інвесторів. Особливо 

важливою є діяльність цих організацій для країн, що розвиваються, оскільки вони готові використати як управлінський досвід 

міжнародних фінансових організацій, так і їхні фінансові ресурси для прискорення свого розвитку. Одним із основних 

кредиторів України є Міжнародний валютний фонд (МВФ) – провідна міжнародна фінансова організація зі статусом 

спеціалізованої установи ООН, що регулює окремі параметри розвитку міжнародної економіки та у своїй діяльності здійснює 

низку важливих функцій - регулювання, фінансування, нагляду та консультування держав-членів у сфері валютно-фінансових 

відносин [4, с. 71].  

Залежно від цільової спрямованості й умов кредитування Фонд використовує різні кредитні механізми, у межах  кожного 

з них встановлюються відповідні параметри та ліміти. Загалом його кредитні механізми можна розділити на чотири категорії: 

- кредитні транші (угоди про резервні кредити); 

- механізм розширеного кредитування; 

- спеціальні механізми (додатковий резервний механізм; механізм компенсаційного фінансування; екстрена  

допомога: на випадок стихійних лих, у постконфліктних ситуаціях);  

- механізми для країн-учасниць з низьким рівнем доходів (механізм фінансування задля зменшення бідності та  

  сприяння економічному зростанню; механізм фінансування задля подолання зовнішніх шоків)[2, c. 42 - 43]. 

Україна стала членом МВФ у 1992 р, і упродовж 1994-2013 рр. отримала фінансову допомогу від МВФ за такими 

програмами, як –  системна трансформаційна позика (STF - Systemic Transformation Facility) , Stand-by та “Механізм 

розширеного фінансування” (EFF), кошти за ними в основному були направлені на фінансування дефіцитів платіжного та 

торговельного балансів країни. Важливим напрямом використання кредитів МВФ є також формування валютних 

резервів [4,с.523].  

Після нетривалого періоду згортання, нині співпраця з МВФ поглиблюється і розвивається. В умовах геополітичної 

напруженості, суттєвого погіршення макроекономічних показників, зростання кризи заборгованості, МВФ став для України 

“кредитором останньої надії”, який допоміг уникнути дефолту. Зокрема, 30 квітня 2014 р. МВФ ухвалив рішення про 

започаткування програми для України “Stand-By”, за умовами якої Україна отримала доступ до кредитних ресурсів у розмірі 

16,67 млрд дол. США. В межах програми, що розрахована на два роки уже надійшло два транші – близько 4,6 млрд дол. [3]. 

Зазначена програма Фонду була розроблена для забезпечення підтримання плану економічних реформ Уряду України, 

ефективна реалізація якого має сприяти відновленню макроекономічної та фінансової стабільності, здійсненню структурної 

модернізації вітчизняної економіки, а також створенню надійного підґрунтя для подальшого економічного зростання [6]. Слід 

відзначити, що загалом впродовж 2014 р. Україна отримала 9 млрд дол. США міжнародної фінансової допомоги від МВФ, 

Світового банку та інших міжнародних фінансових інституцій [1].  

Також у березні 2015 р. Рада директорів МВФ розглянула і схвалила нову чотирирічну програму розширеного 

фінансування (EFF) для України на суму 17,5 млрд дол. Ця програма повинна мати позитивний іміджевий вплив на Україну, 

створити передумови для нових позик від інших міжнародних донорів, знизити спекулятивний тиск на гривню, послабити 

фінансово-економічну кризу, надати позитивні сигнали вітчизняним домогосподарствам та бізнесу. МВФ уже перерахував 
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Україні перший транш за цією програмою в обсязі 5 млрд дол. США, з яких 2,5 млрд дол. – використано на поповнення 

золотовалютних резервів, та 2,5 млрд дол. надійшло на рахунок Міністерства фінансів [7]. 

Питома вага заборгованості України перед МВФ у загальній структурі державного боргу наведена у табл.1 

Таблиця 1 

Питома вага кредитів МВФ у загальній структурі державного боргу України у першому кварталі 2015 р.  

 

 

Станом на 31.12.2014 Станом  на 31.03.2015 

тис. дол. США % тис. дол. США % 

Загальна сума державного боргу, у т.ч.: 60 058 160,63 100 54 057 268,64 100 

Заборгованість за позиками, одержаними від 

міжнародних фінансових організацій 

10 723 233,21 17,86 12 702 628,15 23,5 

Заборгованість за позиками, одержаними від 

Міжнародного Валютного Фонду 

3 651 894,14 6,08 6 002 358,99 11,10 

Джерело: складено і розраховано за даними Міністерства фінансів України [1]. 

 

У Меморандумі про економічну та фінансову співпрацю між МВФ та Україною, зазначено про необхідність здійснення в 

Україні дієвих заходів спрямованих на проведення гнучкої і послідовної курсової політики, збалансування державного 

бюджету, реформування пенсійної, медичної та освітньої сфер, реформування державного управління та енергетичного 

сектору, покращення бізнес-клімату, здійснення протидії корупції, а також дерегуляцію вітчизняної економіки.  

Водночас МВФ прогнозує економічний спад в Україні  на рівні 5,5% у 2015 р., а відновлення економічного зростання 

очікується лише у 2016 р.  Прогнозована ж інфляція в Україні  у 2015 р. становитиме 25% з подальшим її уповільненням до 

10% у 2016-му і до 5% у 2018 р.[8]. 

Незважаючи на позитивні очікування України від співпраці з МВФ, потрібно пам’ятати про загрозу “самовідтворення” 

зовнішньої заборгованості держави за рахунок кредитів, що  погіршує умови для економічного зростання за рахунок 

внутрішніх джерел та ускладнює обслуговування зовнішнього боргу. Ефективність співробітництва з Міжнародним 

валютним фондом та іншими міжнародними фінансовими організаціями вирішальним чином залежить від відповіді на 

запитання: яким є співвідношення середньострокових вигід від підвищення відкритості та лібералізації національної 

економіки з можливими втратами виробників і споживачів; як можна узгодити коротко-, середньо- та довгострокові інтереси 

економіки з урахуванням різноманітних комбінацій внутрішніх і зовнішніх ресурсів. У цьому аспекті велике значення 

набувають також політичні чинники згаданого співробітництва.  

На нашу думку, Україні в перспективі варто розвивати взаємовідносини з МВФ у сфері технічної допомоги, узгодження 

параметрів макроекономічної політики із головними тенденціями і прогнозами розвитку світової кон’юнктури на фінансових, 

ресурсних та товарних ринках та поступово зменшувати надмірну залежність від його кредитів. При цьому залучені кошти 

повинні спрямовуватись на забезпечення економічного розвитку країни, що дасть змогу переорієнтуватися на використання 

власних та внутрішніх позикових ресурсів. 
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Halyna Fukanchyk 

Ivan Franko National University of L’viv 

COOPERATION OF UKRAINE AND THE IMF: NEW REALITIES AND EFFECTIVE APPROACHES  

Ukraine's cooperation with the IMF in the conditions of macroeconomic instability is investigated in this thesis. In particular,   the 

stages of credit cooperation of Ukraine with the IMF in the period of 1994-2013 are analyzed. The author studies the peculiarities of 

crediting of the national economy at the present stage of the country's economic development. 

Ірина Харкевич  
Львівського національного університету імені Івана Франка 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПДВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
Оподаткування процесів споживання в Україні здійснюється через використання акцизів і мита. Акциз – це непрямий 

податок, який представляє собою надбавку до ціни. Акцизи представлені двома формами: специфічні та універсальні.  

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnbu_2014_7_4.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnbu_2014_7_4.pdf
http://un.ua/ukr/article/467330.html
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Вперше в історії універсальний акциз у формі податку з обороту (Warenumsatzstewer) був прийнятий німецьким 

Рейхстагом у 1916 р. за проектом Мюллер-Фульда [1, с.37]. 

До універсального акцизу в Україні можна віднести податок на додану вартість (далі –ПДВ). Це одне з основних джерел 

наповнення дохідної частини бюджету будь-якої держави та основний інструмент регулювання економічних відносин. 

Зважаючи на це, актуальним є дослідження економічної сутності ПДВ в сучасних умовах господарювання. 

ПДВ – це непрямий загальнодержавний податок на споживну вартість, що справляється з юридичних та фізичних осіб і 

регламентується Розділом V Податкового кодексу України (далі – ПКУ) [5]. 

Платниками ПДВ, згідно з ПКУ, виступають:  

1) будь-яка особа, що провадить або планує провадити господарську діяльність і реєструється за своїм добровільним 

рішенням як платник податку у порядку, визначеному статтею 183 цього розділу; 

2) будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку; 

3) будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню, та на яку 

покладається відповідальність за сплату податків у разі переміщення товарів через митний кордон України відповідно до 

Митного кодексу України [5]. 

Об’єктом оподаткування ПДВ: постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, 

відповідно до статті 186 цього Кодексу, у тому числі операції з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику 

(кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в 

користування лізингоотримувачу/орендарю; постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території 

України, відповідно до статті 186 цього Кодексу; ввезення товарів на митну територію України; вивезення товарів за межі 

митної території України; постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, 

автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом [5]. 

Ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах: 

- 20 відсотків (так КМУ відмінив планове її зниження до 17%); 

- 0 відсотків; 

- 7 відсотків по операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських 

засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також 

медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України та постачання на митній території України та 

ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для 

застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я [5]. 

За 2014 р. надходження ПДВ до державного бюджету становить 139, 0 млрд. грн, що становить 97,3 відсотки плану (зі 

мінами). Порівняно зі 2013 роком надходження зросли на 8,4 відсотки, або на 10,8 млрд. грн. Відшкодування ПДВ за рахунок 

випущення ОВДП відбулося на суму 6,9. У 2014 році відшкодовано ПДВ на суму 50216,3 млн. грн., що менше ніж у минулому 

році на 3231,3 млн. грн., або на 6 відсотків, в т.ч.: грошовими коштами за загальним фондом 43332,8 млн. грн.; шляхом 

випуску ОВДП для оформлення відшкодування податку на додану вартість за спеціальним фондом державного бюджету 

відповідно до статті 24 Закону України «Про державний бюджет України на 2014 рік» – 6883,5 млн. гривень [6]. 

Основними принципами стягнення ПДВ, що властиві міжнародній торгівлі, є такі [3, с.367]: 

1. При здійсненні внутрішньої торгівлі податок сплачується продавцем, виходячи із суми його продажу. При цьому 

податок, сплачений постачальникам при покупках, підлягає відшкодуванню. Кінцевий споживач права на відшкодування не 

має.  

2. При імпорті товарів імпортер сплачує податок, виходячи з митної вартості товару. Однак він має право на податкове 

вирахування в тому ж розмірі.  

3. Експорт товарів оподатковується за нульовою ставкою. Експортер має право на відшкодування податку, сплаченого 

при придбанні (виробництві) експортованого товару.  

Саме ці принципи забезпечують економічну нейтральність ПДВ. Як неважко зрозуміти, у результаті їх застосування 

податком обкладається тільки споживання всередині країни, причому вітчизняний виробник опиняється в рівних умовах з 

іноземним, як в конкуренції з імпортом, так і при експорті своєї продукції. 

Недоліком ПДВ є значний його вплив на загальний рівень цін, стримування розвитку господарської діяльності і створення 

високотехнологічних на наукомістких виробництва. Але, ці недоліки частково можна подолати через удосконалення 

податкового законодавства. Так, податкові реформи, які відбулися у 2015р. є позитивними з точки зору зменшення кількості 

податків, спрощення процедури їх адміністрування, введення прогресивного оподаткування, але з точки зору кількості змін, 

які відбуваються протягом такого короткого періоду часу це є негативне явище. Оскільки часта зміна податкових ставок та 

відміна їх планових знижень призводить до того, що інвесторам важко прогнозувати економічного середовища на 

довготривалий період, а отже, і реалізовувати великомасштабні та довготривалі проекти у виробничій сфері. З прийняттям 

Податкового кодексу порядок адміністрування податків не спростився, а ускладнився. 

Вважаємо, що ефективним заходом у напрямі удосконалення оподаткування ПДВ є запровадження диференційованих 

ставок ПДВ. На думку фахівців, такий крок реформування чинної системи ПДВ зменшить негативний вплив високої 

стандартної ставки на рівень добробуту незаможних. На перший погляд, така ідея значно ускладнить адміністрування ПДВ, 

але насправді в Україні практика диференціації ставок давно застосовується (діє нульова ставка ПДВ). У той же час знижена 

ставка ПДВ на соціально значущі товари в Україні не сприймається законодавцями. Цей крок є зайвим щодо як наповнення 

бюджету, так і соціальної справедливості. Ключовий аргумент «проти» – збільшення адміністративних витрат на нарахування 

і сплату ПДВ [2, c.15]. 

Ураховуючи вищевикладене, вважаємо, що найбільш прийнятний варіант трансформації системи ПДВ в Україні – це 

диференціація його ставок із поступовим зменшенням стандартної ставки (табл. 1). 

Таблиця 1 

Сценарій диференціації ставок ПДВ в Україні [2; 4] 

Об’єкт оподаткування Чинна 

ставка 

ПДВ 

Запропонована 

ставка ПДВ 

Обмеження ставки 

ПДВ (Директива 

2006/112/ЄC) 

Ставка ПДВ у 

середньому по 

ЄС-27 
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Постачання товарів (послуг) на 

митній території України [окрім 

товарів (послуг) першої необхідності і 

товарів розкоші] 

20% (з 

2016 р. – 

17%) 

щорічне зниження 

ставки до 17% 

не менше ніж 15% 20,4 

Постачання товарів (послуг) першої 

необхідності згідно із установленим 

переліком 

– дві ставки в межах 

5–10% 

дві ставки не менше ніж 

5% 

5,1 

Постачання товарів розкоші згідно з 

установленим переліком 

– одна ставка в 

межах 20–24% 

– 24,2 

Ввезення товарів (послуг) у митному 

режимі імпорту (реімпорту) 

20% (з 

2016 р. – 

17%) 

щорічне зниження 

ставки до 17% 

– немає даних 

Вивезення товарів (послуг) у митному 

режимі імпорту (реімпорту) 

0% звільнено звільнено звільнено 

 

Реалізація запропонованого заходу диференціації ставок ПДВ може звичайно призвести до зниження надходжень ПДВ до 

бюджету в перші роки її здійснення. Але вважаємо, що компенсуючим фактором стане легалізація товарних потоків, 

збільшення обсягів споживання, що в підсумку розширить базу оподаткування. 

Отже, на сьогоднішній день в Україні постійно ведуться спроби модернізувати та трансформувати чинну податкову 

систему. Насамперед, це робиться з метою наповнення бюджету країни, тобто держава, в першу чергу, переслідує фіскальні 

цілі. На сьогодні залишається відкритим питання вибору податкової політики та побудови справедливої і зрозумілої системи 

оподаткування. Адже основною метою податкової політики повинно бути забезпечення фінансових потреб держави, 

економічного зростання та сприяння гармонізації інтересів держави та платників податків з урахуванням соціально-

економічної.  
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ECONOMIC ESSENCE OF VAT UNDER PRESENT-DAY CONDITIONS 

In Ukraine nowadays methods of modernization and transformation of valid tax system are provided. The question of choosing 

fiscal policy and construction of impartial and clear tax system is still opened. Main target of fiscal policy must be ensuring state 

financial needs, economic growth and assistance in the harmony between interests of state and taxpayers in accordance with social and 

economic situation in Ukraine. 

Галина Хащівська 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ  
Запровадження П(С)БО 30 «Біологічні активи» в практику облікової роботи сільськогосподарських підприємств потребує 

додаткового фінансового і методичного забезпечення. Насамперед це стосується оплати доступу аграрних підприємств до 

комерційних сайтів консалтингових фірм, придбання періодичної літератури, яка містить інформацію про поточні ринкові 

ціни на сільськогосподарську продукцію тощо. 

Значний внесок у дослідження проблеми обліку поточних біологічних активів зробили такі вчені: В.М. Жук, Б.В. 

Мельничук, Л.К., В.Я. Плаксієнко, Л.М. Пісьмаченко, Є.І. Рябий . Сук, П.Л. Сук. 

Метою дослідження є спроба систематизувати і дослідити теоретичне забезпечення обліку біологічних активів. 

Розглядаючи нормативно-методичне регулювання організації бухгалтерського обліку поточних біологічних активів 

важливо звернути увагу на визначення та класифікацію біологічних активів. Біологічний актив − це рослина або тварина, яка 

у процесі біологічних перетворень може: давати сільськогосподарську продукцію та (або ) додаткові біологічні активи; 

приносити економічні вигоди будь – яким іншим способом [3].  

Біологічний актив визнається активом, якщо: підприємству перейшли ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на 

біологічний актив; підприємство здійснює управління біологічним активом та контроль за його використанням; є впевненість, 

що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з його використанням у сільськогосподарській 

діяльності; вартість біологічного активу може бути достовірно визначена. 

Згідно класифікації біологічних активів, вони поділяються на такі види: біологічні активи рослинництва; біологічні активи 

тваринництва. 

Первісна оцінка поточних біологічних активів залежить від того, яким шляхом вони надійшли на підприємство. 

Біологічні активи можуть бути як створені підприємством у результаті сільськогосподарської діяльності, так і отриманні 

іншим шляхом, у тому числі куповані, безоплатно одержанні, одержані як внесок до статутного капіталу підприємства. 
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В аналітичному обліку біологічні активи відображаються у вартісному та кількісному виразі. Одиницею виміру 

біологічних активів є штуки, голови. Окремі види біологічних активів тваринництва можуть додатково характеризуватися їх 

живою масою, якщо на її дату балансу можна достовірно визначити (велика рогата худоба, свині) [1]. 

На дату проміжних балансів і річного балансу біологічні активи оцінюються за справедливою вартістю, зменшеною на 

очікувані витрати на місці продажу (п. 10 П(С)БО 30). Справедлива вартість визначається сумою, за якою можна здійснити 

обмін активу або оплату зобов’язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими і незалежними сторонами (п. 4 

П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств»). 

Оцінка сільськогосподарської продукції за договірними цінами допускається лише за обтяжливими контрактами. 

Обтяжливим вважається контракт, витрати (яких не можна уникнути) на виконання якого перевищують очікувані економічні 

вигоди від цього контракту. 

Сільськогосподарська продукція у натуральному виразі визначається виходячи з її фактичної маси (кількості) у місці 

оприбуткування, Поточні біологічні активи справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо, 

відображаються відповідно до П(С)БО 9 (п.24) за найменшою з двох оцінок: або первісною вартістю; або за чистою вартістю 

реалізації. 

Для вирішення питання оцінки біологічних активів на підприємстві необхідно створити постійно діючу комісію з 

визначення справедливої вартості біологічних активів і сільськогосподарської продукції. Рішення комісії щодо справедливої 

вартості біологічні активи оформляється актом. Форму акта поки що не затверджено офіційно, тому кожне підприємство 

може її розробити самостійно, виходячи із своїх потреб. Акт складається комісією перед оцінкою біологічного активу на 

певну дату, і в ньому комісія повинна відмітити строк використання бухгалтерією вказаних справедливих цін. 

Унаслідок сільськогосподарської діяльності підприємство отримує Доходи (витрати) від первісного визнання біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції, одержаних протягом звітного (календарного року). Такі доходи (витрати) 

визначаються за кожним об’єктом обліку біологічних активів, з цією метою на рахунку обліку виробництва має бути 

забезпечена відповідність між витратами, пов’язаними з біологічними перетвореннями, та вартістю отриманих біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції за окремими видами біологічних активів та / або їх групами. 

Фінансовий результат від первісного визнання сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активі 

визначається на рахунку обліку фінансових результатів шляхом порівняння доходів від первісного визнання з витратами від 

первісного визнання різних видів біологічних активів або їх груп та відображається у складі результатів операційної 

діяльності. 

Підставою для бухгалтерського обліку операцій надходження, переміщення і вибуття поточних біологічних активів є 

первинні документи. На сьогодні згідно з наказом Мінагрополітики затверджено типові форми первинного обліку біологічних 

активів «Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку поточних 

біологічних активів в сільськогосподарських підприємствах», від 21.02.08 р. № 73 [2]. Вони розроблені з метою забезпечення 

методичних засад формування у бухгалтерському обліку інформації про біологічні активи і про одержані в процесі їх 

біологічних перетворень додаткові біологічні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності. Основними з 

яких можна виділити: Акт на оприбуткування поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою 

вартістю; Акт на списання поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю. 

Основними джерелами надходження біологічних активів є: придбання за плату; безоплатне отримання;  внесок до 

статутного капіталу на подібні і неподібні біологічні активи; вирощування в господарстві – у результаті біологічних 

перетворень (приплід молодняку продуктивної та робочої худоби, приріст живої маси молодняку тварин і тварин на 

відгодівлі); вибракування продуктивної і робочої худоби зі складу довгострокових біологічних активів тваринництва; 

переоцінка біологічних активів на дату балансу; надлишки біологічних активів, виявлені при інвентаризації. 

Поточні біологічні активи тваринництва, придбані за плату, оприбутковуються за первісною вартістю, яка складається з 

витрат, фактично понесених підприємством для їх одержання. Облік витрат і виходу продукції тваринництва ведуть на 

рахунку 23 «Виробництво» субрахунку другого порядку 232 «Тваринництво», за дебетом якого відображають витрати, а за 

кредитом – вихід продукції за справедливою вартістю, зменшеною на очікуванні витрати на місці продажу. Витрати, пов’язані 

з біологічними перетвореннями поточних біологічних активів тваринництва, обліковуються на окремому субрахунку рахунка 

23 «Виробництво» (наприклад, 2321 «Витрати на утримання поточних біологічних активів тваринництва) за статтями затрат. 

Таким чином, враховуючи природні особливості біологічних активів змінювати якісні характеристики протягом терміну 

використання, з урахуванням сучасного розвитку аграрної інфраструктури доцільно визначати справедливу вартість 

біологічних активів за теперішньою вартістю готової продукції, що буде отримана від них. При первісному визнанні 

біологічних активів для оцінки вартості майбутньої сільськогосподарської продукції необхідно враховувати середню 

продуктивність, якість і товарність продукції та кон’юнктуру ринкових цін.  
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THE THEORETICAL SUPPORT FOR BIOLOGICAL ASSETS ACCOUNTING  

The thesis exposes the normative-methodical regulation of accounting of current biological assets.  definition and classification of 

the biological assets. According to the classification of biological assets are classified into the following types: biological assets of crop 

production; biological assets of livestock. The initial estimation of current biological assets depends on which way they are received at 

the company. During the first recognition of biological assets should be considered high performance, quality, and marketability of 

products and more favorable market prices. 
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ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ В УМОВАХ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ 

ОПЕРАЦІЇ 
Гірничо-металургійний комплекс (ГМК) України є базових сектором  економіки, оскільки  його частка у ВВП становить 

близько 30%. В останні роки він  забезпечував близько 40% надходжень до державного бюджету. 

 Різні аспекти функціонування ГМК України досліджувалися у  працях багатьох вітчизняних учених, зокрема такі  як, 

А.К.  Голубченко, С.Г.  Грищенко, Д.О. Деркач, В.Л. Мазур, В.М.  Поліщук  та  інших. Сучасний   стан  та тенденції   розвитку 

ГМК  потребують  подальшого   їх дослідження  з  урахуванням особливостей розвитку вітчизняної  економіки, обумовлених 

ведення бойових дій в зоні антитерористичної операції (АТО).   

Головними чинниками, які визначали розвиток ГМК України упродовж  останніх  двох десятиліть були корпоратизація 

підприємств цієї галузі, приватизація державних металургійних підприємств, послаблення державного впливу на 

гірничорудні і металургійні підприємства. Результатом неефективної політики держави ГМК стало погіршення 

конкурентоспроможності підприємств галузі на світовому ринку. Сьогодні ця негативна тенденція посилюється військовими 

діями на території Східної України, які спричинюють пошкодження виробничих  потужностей, порушення енергетичної та 

транспортної інфраструктури металургійного виробництва. Наприклад,  у результаті бойових дій в зоні АТО руйнувань 

різного ступеня складності зазнали майже 962 км автомобільних доріг загального користування, з яких близько 250 км – у 

Донецькій області і понад 712 км – у Луганській, а також 20 мостів і шляхопроводів, загальна довжина яких становить 2,1 

тис. погонних метрів [1].  

Перший квартал 2015 року Україна закінчила на 12-му місці  в рейтингу Worldsteel з тримісячним об’ємом сталевої 

виплавки на рівні 5,15 млн тонн. Відставання від показника за січень-березень 2014 року становило 31%. Це спричинило 

значне зменшення валютних надходжень у вітчизняну економіку.  

 З початку 2015 року значно посилилася конкуренція на зовнішніх ринках металургійної, ціни на яку  знижую.ться ились. 

Представник Concorde Capital наводить такі дані: якщо в січні сталева квадратна заготовка з України пропонувалася за 393 

дол. за тонну на умовах FOB Чорне море, то до квітня її ціна впала до 362 дол. за тонну. Тонна сляба за цей час подешевшала 

на 42 дол. до 318 дол., арматури – на 15 дол. до 400 дол. гарячекатаний рулон втратив в ціні 54 дол., його квітневі котирування 

впали до 366 дол за тонну. Ціновий спад позначився на зниженні валютних надходжень и від продажів металургійної  

продукції. За оцінками УПЕ, у першому кварталі 2015 року вони становили 1,72 млрд дол., що на 41% менше, ніж за той же 

період 2014 року. В умовах значного скорочення  обсягів продажу українськими виробниками на  російському  ринку 

важливою проблемою є диверсифікація збуту української продукції. Частка РФ у структурі українського експорту чорних 

металів та виробів з них становить близько 20 % (у 2012 р. – 19,5 %, у 2013 р. і в першому  півріччі 2014 р. – 19,9 %). Упершому 

півріччі 2014 р. вітчизняний експорт чорних металів до РФ скоротився на 35,4 %, виробів з них – на 21,6% [3]. Водночас 

переорієнтація українського експорту металургійної продукції на ринок ЄС ускладнюються невідповідністю значної її 

частини європейським стандартам, а також незадовільними екологічними характеристиками такої продукції. Що ж стосується 

обсягів внутрішнього вітчизняного внутрішнього ринку металопродукції, вони  оцінюються експертами максимально в 10-11 

млн тонн на рік, що майже втричі менше порівняно з обсягами її експорту. 

Отож, заходи щодо відбудови та розвитку промислового комплексу Донбасу мають бути спрямовані, зокрема,  на 

відновлення роботи існуючих виробництв металургійної продукції, диверсифікацію їх експорту та розширення внутрішнього 

її споживання, а також структурну модернізацію виробничих потужностей із впровадженням енерго- та ресурсозберігаючих 

технологій і високих екологічних стандартів, у т. ч. на основі залучення інвестицій у ключові для економіки регіону 

виробництва 
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MINING AND METALLURGICAL COMPLEX IN TERMS OF ANTI-TERRORIST OPERATION 

This  article  studies  current  situation  and  tendencies  of  the  development  of  mining  metallurgical complex  in  Ukraine.  It  

identifies  its  place  and  importance  in  the  economy  of  the  country.  It  also  draws attention  to  the  ways  of  changes  happened  

during  the  time  of  Independence, especially during the war. Positive  and  negative consequences of these changes are defined. 

Possible ways of overcoming the crisis in mining metallurgical complex considered. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ 
Діюча система оподаткування України, формувалась більшою мірою стихійно, одночасно із процесами розбудови 

ринкової економіки. Впродовж останніх років економічна, політична та соціальна ситуація в Україні зазнали серйозних змін, 

тому нинішня податкова система потребує значних коригувань, щоб адаптуватися до нових ринкових умов. 

Фінансовий ринок в Україні характеризувався появою банків, небанківських фінансово-кредитних установ, страхових 

компаній тощо. 

На сьогоднішній день податкова система України зосереджена на здійсненні своєї фіскальної функції, тобто акумуляції 

коштів до бюджету, тоді як регулююча функція податків, яка б мала стимулювати розвиток підприємництва, а зокрема і 

діяльність фінансових посередників, залишається нерозвиненою. 

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3408647-hlushy-motor-kak-voina-ostavliaet-donbass-bez-promyshlennosty
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Необхідність вести подвійний облік (бухгалтерський і податковий) на підприємствах, нерівномірний розподіл 

податкового тягаря, нестабільність і суперечливість правового регулювання оподаткування, високі ставки податків – все це 

створює несприятливі умови для діяльності фінансових установ в Україні, стримує їх економічну активність. 

Особливостям оподаткування фінансових установ в Україні присвячені роботи таких науковців і практиків, як А.Бодюк, 

С.Буряк, Р.Ващенко, Ю.Ляшенко, П.Матичак, В.Поляченко В., А.Садеков та інших. Віддаючи належне науковим розробкам 

вчених, слід зазначити, що невпинний процес змін до Податкового кодексу України (далі – ПКУ)[1], зумовлений труднощами 

виходу з кризи й адаптації його до реалій вітчизняної економіки, постійно викликає до життя гострі проблемні питання. За 

гострої необхідності подолання негативних наслідків глобальної фінансової кризи зростає актуальність розширення 

інструментів впливу на фінансовий сектор економіки. 

ПКУ передбачає різні підходи стосовно оподаткування фінансових установ. При цьому, в залежності від розподілу 

прибутку в Україні фактично існують різні ставки оподаткування. 

1 січня 2015 набули чинності суттєві з міни у ПКУ[1], деякі з найбільш важливих змін, які стосуються фінансових установ 

(банків, факторингових, лізингових компаній та інших осіб, що зареєстровані як фінансові установи згідно із законодавством) 

[1]: 

I. Податок на прибуток 

1) Правила недостатньої («тонкої»)капіталізації для фінансових установ. Ці правила застосовуються до відсотків, що 

сплачуються платниками податків, борг яких перед нерезидентами – пов'язаними особами перевищує власний капітал 

(статутний капітал та накопичені резерви) більш, ніж у 10 разів. Для цілей правил «тонкої» капіталізації борг включає в себе 

будь-який кредит, депозит, заборгованість за операціями РЕПО, фінансовим лізингом та будь-які інші види заборгованості, 

незалежно від її юридичного оформлення. Врахування у складівитрат будь-яких відсотків за борг овими зобов'язаннями для 

таких платників податків обмежується сумою в 50% від прибутку до вирахування відсотків, податків та амортизаційних 

відрахувань (EBITDA). Відсотки, що перевищують це обмеження, можуть бути враховані в наступних періодах до повного їх 

погашення. Проте щороку залишкова сума неврахованих відсотків повинна бути зменшена на5%. 

2) Торгівля цінними паперами. Прибуток від торгівельних операцій з цінними паперами буде оподатковуватися за 

стандартною ставкою податку на прибуток. Понесені збитки не включаються до складу витрат, але можуть бути перенесені 

на наступні періоди та зараховані проти майбутнього прибутку від торгівлі цінними паперами без будь-яких обмежень. 

Однакові правила застосовуються до операцій з цінними паперами, що перебувають та не перебувають в обігу на фондовій 

біржі. 

3) Резерви фінансових установ. Резерви створюютьсявідповідно до МСФЗ. Можливість включення до складу витрат 

резервів обмежена меншим з наступних лімітів: 20% (для 2015 – 30%; для 2016 – 25%) від загальної балансової вартості 

активів, знецінення яких визнається шляхом формування резерву, збільшеної на суму резерву за такими активами, та ліміту 

кредитного ризику, встановленого НБУ (і ншим органом регулювання банківської діяльності) або органом, що регулює 

діяльність небанківських фінансових установ. Починаючи з 2015 року тільки заборгованість, яка відповідає визначенню 

безнадійної згідно із визначенням у ПКУ, може бути списана за рахунок резерву з метою оподаткування. Сума резерву, яка 

використовується для списання заборгованості, яка не відповідає визначенню безнадійної згідно з ПКУ, включається в доходи 

для цілей оподаткування. Визначення безнадійної заборгованості було трохи змінене. Здебільшого, ці зміни стосуються 

заборгованості фізичних осіб. ПКУ також передбачає перехідні положення для резервів щодо банківських резервів: 

резерви, створені банками на кінець 2014року відповідно до МСФЗ, вважаються резервами для цілей оподаткування 

станом на 1 січня 2015 року з у рахуванням 30% ліміту, зазначеного вище; 

позитивна (негативна) різниця між резервами, визначеними згідно з попередньою редакцією ПКУ станом на кінець 2014 

року та за новими правилами станом на 1 січня 2015, може бути перенесена на 3 наступних роки рівними частинами. 

4) Трансфертне ціноутворення (ТЦ). Вимога, згідно з якою НБУ разом з Державною фіскальною службою України мають 

узгодити Методику визначення ринкової ціни банківських послуг, була видалена. Фінансові операції (включаючи лізинг, 

участь у інвестиціях, кредити, комісії за гарантіями іт.д.) розглядаються як контрольовані операції, якщо вони впливають на 

оподатковуваний прибуток/збиток платника податків. 

5) Операції з відступлення права вимоги. Операції з відступлення права вимоги повинні оподатковуватись відповідно до 

національних положень бухгалтерського обліку або МСФЗ. Проте ПКУ не передбачає перехідних положень для таких 

операцій. 

II. ПДВ 

• Існує невизначеність щодо того, чи мають банки право на податковий кредит при придбанні заставленого майна, якщо 

боржник вчасно не зареєстрував податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних. 

III. Податок на доходи фізичнихосіб(ПДФО) і військовий збір 

• Банківські відсотки, як і більшість інших пасивних доходів, підлягають оподаткуванню ПДФО за ставкою 20% та 

військовим збором за ставкою 1,5%. • Банки виконують функцію податкового агента та повинні утримувати та 

перераховувати обидва податки до бюджету. 

IV. Інші податки 

• Був скасований спеціальний акцизний податок на торгівлю цінними паперами. 

На сьогоднішній день дуже розповсюдженою є практика використання при розподілі прибутків фінансових посередників, 

зокрема банків. У такій ситуації оподаткування практично відсутнє оскільки відсотки, сплачені суб’єктом господарювання 

по кредитах, а також відсотки, виплачені банківськими установами по депозитах, відносяться на валові витрати. При цьому, 

податок з доходів фізичних осіб, отриманих у вигляді відсотків по депозитах не утримується. Це також відноситься і до 

діяльності кредитних спілок. 

За таких обставин, на жаль, існуючий в оподаткуванні підхід, що залежить від способів інвестування, не створює 

конкурентних умов на ринку фінансових послуг, які б стимулювали залучення капіталу. І це саме та проблема, яка потребує 

вирішення. 

Підходи до її вирішення можуть бути різні[3]: починаючи від встановлення оподаткування пасивних доходів за більш 

високими ставками, що дасть змогу вирівняти податкове навантаження; або відмова чи обмеження, на першому етапі, 

віднесення до валових витрат платника податку відсотків, сплачених по фінансовому інструменту. На сьогодні, це питання 

потребує широкого обговорення для запровадження загальної концепції вирівнювання оподаткування на фінансовому ринку 

та вилучення впливу різних ставок оподаткування на конкуренцію у фінансовому секторі. 
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Проблеми є і в системі оподаткування учасників страхового ринку. Наразі сучасна система оподаткування страховиків 

суттєво відрізняється від звичайної (загальної) системи оподаткування, що застосовується до інших підприємств, організацій 

в інших галузях. Оскільки в Україні дана сфера діяльності не є достатньо розвинутою, виникає необхідність стимулювання 

розвитку страхової галузі шляхом звільнення страхувальників і вигодонабувачів від податку на доходи фізичних осіб з 

отримуваної фізичними особами страхової виплати, а також впровадження системи пільг зі страхування життя та пенсійного 

страхування. Потрібно зазначити, що доцільно було б впроваджувати норми загальної системи оподаткування для учасників 

страхового ринку поетапно[3]. 

Не менш проблемним є використання похідних цінних паперів, наприклад, таких як житлові цінні папери, коли фактично 

за рахунок використання таких інструментів відбувається мінімізація оподаткування не тільки податку на прибуток, але й 

податку на додану вартість. І наразі, ми маємо вже такі дуже цікаві інструменти як похідні цінні папери на встановлення 

телефонів, продаж руди тощо. 

Враховуючи наведене, саме такі актуальні питання у сфері оподаткування фінансового сектору мають стратегічне 

значення та потребують врегулювання при здійсненні єдиної державної податкової політики, оскільки подальше неналежне 

реагування на ці проблеми постійно створюватиме додаткові ризики для виконання державою своїх функцій. 

Доцільними будуть також пропозиції щодо покращення функціонування недержавної системи пенсійного забезпечення в 

цілому. Це пов’язано з тим, що держава не застосовує можливих заходів економічного стимулювання відповідних 

правовідносин, а також не використовує потенційних можливостей зазначеної системи в плані залучення коштів населення в 

економіку України. Практика показує, що найбільш дієвим механізмом економічного стимулювання є застосування 

податкових пільг. Пропонуємо, щоб кошти, які вносяться підприємствами на рахунки учасників недержавного пенсійного 

фонду, включалися до складу витрат такого підприємства (тут виникає необхідність розрахунку відсотку, який буде 

включений); не оподатковувалися податком з доходів фізичних осіб кошти, перераховані фізичною особою на її рахунок у 

недержавному пенсійному фонді, доходи нараховані платнику податку на його рахунок у недержавному пенсійному фонді. 

Вважаємо, що вищевказані пропозиції певною мірою дадуть змогу поліпшити не зовсім досконале законодавство в сфері 

оподаткування фінансових установ. 
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FEATURES OF THE TAXATION OF FINANCIAL INSTITUTIONS IN UKRAINE 

In recent years, economic, political and social situation in Ukraine experienced major changes because the current tax system needs 

significant adjustments to adapt to new market conditions. Today Ukraine tax system is focused on implementing its fiscal function, ie 

the accumulation of funds in the budget, while regulating function of taxes, which would stimulate the development of small business, 

and including the activities of financial intermediaries, remains undeveloped. 
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СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА МІСЦЕВОГО ПРИКОРДОННОГО РУХУ НА УКРАЇНСЬКО-

ПОЛЬСЬКОМУ КОРДОНІ 
 Головні пріоритети зовнішньої політики України – це інтеграційні процеси в Європу. Вони визначають потребу 

активізації взаємовідносин України та сусідніх держав, які вже стали членами Європейського Союзу (ЄС), особливо  Польщі. 

Після вступу Польщі до ЄС та приєднання Польщі до Шенгенської зони для громадян України було  введено візовий режим 

та посилення бар’єрної функції Західного кордону. З одного боку, безпосереднє сусідство з ЄС вигідно впливає на 

економічний розвиток прикордонних регіонів України, а з іншого – стримує людські контакти по обидві сторони кордону. 

Угода про малий прикордонний рух стала тим інструментом, який частково пом’якшує жорсткі вимоги Шенгену. 

Українсько- польський кордон формально утворився після розпаду Радянського Союзу з проголошенням незалежності 

України, оскільки до того часу був частиною радянсько-польського кордону. Отже, держави повинні були будувати 

двосторонні відносини у нових політичних умовах. Загальна довжина кордону становить 535 км. Прикордонними з боку 

України на даному етапі розвитку є Волинська, Львівська та Закарпатська області, а з боку Польщі – Люблінське та 

Підкарпатське воєводства. 

Керуючись прагненням розвивати відносини стратегічного партнерства та поглиблювати польсько-українське 

співробітництво, прагнучи до запровадження взаємних спрощень при перетині кордону мешканцями прикордонної зони, 
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Уряд Республіки Польща та Кабінет Міністрів України 28 березня 2008 року уклали Угоду про правила малого прикордонного 

руху. 

Сторони, на потреби Угоди, прийняли такі визначення: Місцевий прикордонний рух (в польському варіанті вжито слово 

"малий") - регулярний перетин спільного кордону держав Договірних Сторін мешканцями прикордонної зони держави однієї 

Договірної Сторони з метою перебування у прикордонній зоні держави іншої Договірної Сторони з суспільних, культурних 

або сімейних мотивів та обгрунтованих економічних міркувань, які відповідно до національного законодавства держави іншої 

Договірної Сторони не визначаються прибутковою діяльністю, протягом періоду, який не перевищує термінів перебування, 

встановлених цією Угодою. 

Прикордонна зона - територія адміністративних одиниць держав Договірних Сторін, яка не перевищує відстань 30 

кілометрів від спільного кордону. У випадку, коли частина такої адміністративної одиниці розташована на відстані між 30км 

та 50 км від лінії кордону, вона визнається частиною прикордонної зони. 

Дозвіл на перетин кордону в рамкаx місцевого прикордонного руху  - документ, що дає його власнику право на 

багаторазовий перетин спільного кордону держав Договірних Сторін в межах місцевого прикордонного руху, за умов 

визначених Угодою[1]. 

Мешканці прикордонної зони - особи, які постійно проживають у прикордонній зоні не менше трьох років. Згідно  статті 

3 Угоди, мешканці прикордонної зони можуть перетинати спільний кордон Польщі та України, в рамках місцевого 

прикордонного руху, якщо виконають визначені умови: перед`являть дійсний дозвіл; не були зареєстровані у Інформаційній 

Системі Шенген (SIS);  не вважаються особами, що становлять загрозу громадському порядку, внутрішній безпеці, здоров`ю 

населення або міжнародним відносинам Польщі або України, а також Державам-членам Європейської Співдружності, а 

особливо якщо відносно них не виконано записів у державних реєстрах Держав – членів Європейської Співдружності з ціллю 

відмови в´їзду.  

Дозвіл дає право його власникові на перетин кордону та перебування у прикордонній зоні до 60 днів кожного разу від 

дати перетину кордону. Дозвіл може бути виданий жителям прикордонної зони, які мають дійсний закордонний паспорт 

(проїздний документ дитини) для перетину державного кордону; пред`являють документ, який підтверджує місце постійного 

проживання у прикордонній зоні не менше трьох років, та обгрунтувати причини для частого перетину кордону в межах 

місцевого прикордонного руху; не були зареєстровані у Інформаційній Системі Шенген (SIS);  не вважаються особами, що 

становлять загрозу громадському порядку, внутрішній безпеці, здоров`ю населення або міжнародним відносинам Польщі або 

України, а також Державам-членам Європейської Співдружності, а особливо якщо відносно них не виконано записів у 

державних реєстрах Держав – членів Європейської Співдружності з ціллю відмови в´їзду. 

У прикордонній торгівлі, в рамках малого прикордонного руху, активну участь беруть як українці, так і поляки. Найбільше 

люди польської національності на території України здійснюють покупку на: паливо, алкогольні і тютюнові вироби, 

солодощі, одяг і взуття, а також інші непродуктові вироби. Натомість українці у Польщі найбільше купляють будматеріали, 

одяг і взуття, побутову техніку, запчастини та комплектуючі до автомобілів, продуктові вироби.  

Загальні витрати українців, понесених у рамках малого прикордонного руху, в Польщі у 2013 році становить 2,3 млрд. 

злотих. Найбільшу частку поляки, які понесли витрати в Україні, займали: паливо(80%), алкогольні і тютюнові вироби(10%), 

солодощі(4%), одяг і взуття(4%),  а решта інші непродуктові вироби. Загальну структуру видатків українців, понесених у 

Польщі, займають: будматеріали(25%), продуктові вироби(20%), побутова техніка(15%), запчастин(15%), а решта товари і 

послуги власного використання. Середні витрати, понесені у Польщі українцями в рамках MRG в 2013 році склав 617 злотих. 

У середньому, більшість витрачається на придбання матеріалів будівництво - 179 злотих, частини та приладдя для 

транспортних засобів - 163 злотих, обладнання побутова - 76 злотих, а м'ясо та м'ясні продукти - 37 злотих. Середні витрати 

поляків, понесених в Україні на придбання необхідних товарів становить 207 злотих. 

У 2013 році кількість українців, які перетнули кордон у рамках MRG, становить 7,5 млн. людей. Частка осіб, які 

перетинають кордон кілька разів на тиждень становить - 70%, частка осіб, які перетинають кордон кілька разів на місяць – 

22,5%, щодня – 5,2%, а частка осіб, які перетинають кордон кілька разів на рік – 2,3%. 

У 2014 році кількість українських жителів, які перетнули кордон в рамках малого прикордонного руху становить 8,4 млн. 

людей. Загальна кількість витрат, понесена українцями в рамках місцевого прикордонного руху за 2014 рік становить 2,3 

млрд. злотих. Середня кількість витрат, понесена українцями, становить 580 злотих, що порівняно з минулим роком менша 

на 6%. 

Отже, інтеграція сусідньої Польщі до ЄС ускладнила перетин кордону для громадян України. Інструментом лібералізації 

візового режиму між державами стало введення в дію Угоди про малий прикордонний рух, що спростило отримання віз для 

жителів прикордонної зони. Однак, незважаючи на ефективність такої моделі співпраці, лишається багато проблемних 

моментів, які потребують нагального вирішення: створення додаткових пунктів пропуску, особливо місцевого значення; 

ініціювання створення на території дії малого прикордонного руху центрів дистрибуції, транскордонних торговельних 

комплексів; перегляд механізмів здійснення прикордонного контролю, щоб запобігти знищенню прикордонної торгівлі у 

процесі боротьби з контрабандою. Слід пам’ятати, що метою України є не просто лібералізація візового режиму з державами-

членами ЄС, а повне його скасування. У перспективі слід зробити детальніший кількісний аналіз мобільності громадян 

прикордоння. Актуальним залишається дослідження розбудови прикордонної інфраструктури на українсько-польському 

кордоні. 
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STATISTICAL ESTIMATION OF THE LOCAL BORDER TRAFFIC AT THE UKRAINIAN-POLISH BORDER 

This article discusses the features of the relationship on the Ukrainian-Polish border, especially lokal border traffic. Describes the 

dynamics of the population crossing the Ukrainian-Polish border, the structure of the economic costs of Ukrainian and the Poles in the 

mainstream of this program. 
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БАНКІВСЬКЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ 

СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
У структурі фінансового сектору банківська система займає найбільшу частку. Основне призначення банків – 

забезпечення перерозподілу вільних ресурсів в економіці. Таким чином, банки впливають на макроекономічні процеси 

держави. Тому регулювання їхньої діяльності є суспільно важливим завданням.  

Розглянемо такі складові банківського регулювання, як: суб’єкт, об’єкт, цілі, принципи, функції.  

Суб’єкт – це установа, що здійснює регулювання, і відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» – 

це центральний банк.  

Об’єкт – це те, що регулюють, і в даному випадку об’єктом регулювання виступає банківська діяльність. Серед фінансових 

установ найбільш поширеними в Україні є банки, які прагнуть збільшувати свої прибутки. З цією метою вони проводять надто 

ризиковані операції. Може виникнути ситуація, коли банки, здійснюючи надто ризикову діяльність, виявляться банкрутами. 

Банкрутство банку можна вважати з однієї сторони позитивним, тому що ринок покинув нестійкий гравець, який не зміг 

повністю виконати покладені на нього функції, а з іншої сторони – це є негативне явище, оскільки підриває довіру до 

регулятора, який цьому не запобіг, та до всієї банківської системи.  

Національний банк здійснює регулювання банківської діяльності для досягнення певних цілей, які можна поділити на 

стратегічні і тактичні. Стратегічні – комплекс заходів, які застосовує центральний банк для реалізації поставлених завдань у 

довгостроковому періоді, до яких належать: 

а) стабільність гривні; 

б) підтримання купівельної спроможності національної валюти; 

в) забезпечення стабільного розвитку банківської системи; 

г) захист інтересів вкладників, кредиторів. 

Тактичні передбачають прийняття певних послідовних рішень, реалізацію конкретних дій для досягнення у перспективі 

зазначених цілей: 

- Формування законодавчої бази.  

- Застосування дієвих інструментів, методів.  

- Контроль за дотриманням банками законодавства. 

- Застосування заходів впливу НБУ. 

- Вчасне реагування на проблеми в банках, які можна виявити за результатами інспекційних перевірок. 

- Оптимальне управління ризиками в банках. Особливу увагу потрібно приділити системному ризику.  

Ефективне банківське регулювання передбачає використання низки принципів, серед яких найважливішими є: 

а) законності – будь-які дії, що стосуються питання регулювання, повинні здійснювати відповідно до вимог чинного 

законодавства; 

б) прозорості – передбачає надання повної та достовірної інформації банками про свою діяльність НБУ, на основі якої 

приймаються певні рішення; 

в) збалансування інтересів всіх учасників – при реалізації функції банківського регулювання НБУ повинен враховувати 

інтереси не лише держави, але й клієнтів, власників;  

г) загальності – рішення, які приймає НБУ однаково впливають на всі банки;  

д) автономії – НБУ не може надмірно втручатись в оперативну діяльність банку; 

е) політика НБУ у сфері банківського регулювання спрямована в кінцевому підсумку на досягнення стратегічних цілей – 

стабільність банківської системи і захист інтересів вкладників та кредиторів; 

є) відповідальності – всі учасники несуть відповідальність за результати своєї діяльності. 

Виділяють такі основні функції регулювання банківської діяльності: 

- Оперативна – спочатку треба сформувати нормативно-правову базу, принципи, правила, які банки повинні 

дотримуватися при здійсненні своєї діяльності. 

- Методологічна – означає розроблення дієвого механізму регулювання банківництва – методи, інструменти, способи і 

засоби організації діяльності. 

- Контрольна – передбачає слідкування за дотриманням встановлених вимог та вживання заходів впливу при порушенні 

законодавства. 

- Інформаційна – отримання інформації від банків, на основі якої формуються показники про стан банківської системи. 

Проаналізувавши дані, можна побачити проблеми в банках на ранньому етапі та надати рекомендації для їх вирішення.  

- Координуюча – передбачає співпрацю всіх регулюючих органів з метою підвищення ефективності функціонування 

банківського сектору.  

Проаналізувавши важливі елементи банківського регулювання, можемо зробити висновок, що правильне їх застосування 

сприятиме досягненню головної мети – стабільності банківського сектору. 
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The main elements of banking regulation which directed on providing the stable development of the financial system are considered 

in theses. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
В сучасних умовах господарювання особлива увага приділяється аналізу фінансових результатів підприємства, які є 

одними з найважливіших показників його діяльності. Також зростає роль контролю в системі управління суб’єктом 

господарювання, що спрямований на досягнення достовірності, зрозумілості та законності відображення у бухгалтерському 

обліку та фінансовій звітності фінансових результатів. Це пояснює необхідність отримання достовірної інформації про 

дійсний стан операційної, фінансової та інвестиційної діяльності користувачами бухгалтерської та управлінської інформації. 

Традиційні форми та методи контролю не завжди ефективні і часто не можуть бути використаними для виявлення 

невикористаних резервів оптимізації витрат, непродуктивних витрат, неефективних шляхів формування доходів та 

використання прибутку тощо.  

Створюючи передумови повної економічної самостійності, ринок висуває жорсткі фінансові й економічні вимоги, 

об'єктивність яких орієнтує підприємства на ефективну і рентабельну діяльність. Звідси, основним напрямом удосконалення 

підходів до управління є пошук та реалізація внутрішніх можливостей підприємства, тобто створення ефективної системи 

внутрішнього контролю. Спрямованість контрольних дій у цьому разі розглядається в межах системи управління 

підприємством. Так, метою дослідження є аналіз процесу організації системи внутрішнього контролю фінансових результатів 

діяльності суб’єкта господарювання. 

Вивченню даного питання присвячена значна кількість наукових досліджень ряду вітчизняних та зарубіжних науковців: 

Акєнтьєва О.Б, Бутинець Т.А., Корінько М.Д.,  Петренко С.М., Труфіна Ж.С., Хачатрян В.В., Шипіна С.Б., Яровенко Г.М. та 

ін. Подальших системних досліджень потребують питання внутрішнього контролю фінансових результатів в цілому і як 

окремого об’єкта, оскільки переважно науковцями розглядаються визначення окремих завдань та методів перевірки за 

окремими видами операцій або лише один з етапів здійснення контролю. 

Офіційні дані Державної служби статистики свідчать про те, що протягом 2010-2013 рр. відсоток підприємств, які 

отримали прибуток було більше (у 2013 р. – 65 %,), ніж понесли збитки в ході діяльності ( у 2013 р. – 35 %). При цьому 

загальний фінансовий результат діяльності усіх підприємств у 2013 р. має негативне значення (–22839,7 млн. грн.), в той час 

як протягом 2010-2012 рр. сальдо мало позитивне значення (35067,3 млн. грн. у 2012 р.) [1, с. 60-64]. Це свідчить про те, що 

період 2010-2012 рр. був сприятливішим для нарощення прибутку підприємствами, про що свідчить позитивне сальдо, а вже 

2013 році ми спостерігаємо спад економіки, що призвело до збитків. Така ситуація в економіці країни потребує здійснення 

досліджень в сфері контролю за формуванням, розподілом та використанням фінансових результатів суб’єктів 

господарювання. Тому що в достовірності, зрозумілості та аналітичності фінансових результатів зацікавлені не лише 

внутрішні користувачі (в т.ч. власники, керівники) підприємства, але й зовнішні (органи державної влади). 

Здійснивши аналіз праць вітчизняних та зарубіжних вчених щодо визначення сутності поняття внутрішнього контролю, 

можна зробити висновок, що трактування внутрішнього контролю є досить різноманітним. На нашу думку, найбільш повним 

і точним визначенням внутрішнього контролю є визначення Загороднього А.Г.: «Внутрішній контроль – це здійснюваний 

підприємством процес перевірки виконання всіх управлінських рішень у сфері фінансової діяльності з метою реалізації 

фінансової стратегії та запобігання кризовим ситуаціям, які можуть призвести до банкрутства цього підприємства. Його 

здійснюють підрозділи внутрішнього контролю та фінансової служби підприємства» [2, с. 132]. 

Акєнтьєва О.Б. наголошує, що одним із основних аспектів внутрішнього контролю діяльності підприємства є внутрішній 

контроль його фінансових результатів, який є одним із важелів управління підприємствами. Це пояснюється тим, що 

внутрішній контроль гнучко трансформувався у сучасних умовах в ефективний інструмент управління, тому що, по-перше, 

його складовими є контрольне середовище, контроль облікової системи, контрольні процедури; по-друге, виявлення ризиків 

і робота у напрямку їх зниження, виявлення причин і умов, які сприяють виникненню нестач, надлишків, суттєвих викривлень 

фінансової звітності та здійсненню зловживань, шахрайства, стають факторами удосконалення управління; по-третє, він 

забезпечує коригування управлінських рішень відповідно до визначених орієнтирів і загальної стратегії [3, с.10]. 

Розгляд внутрішнього контролю фінансового результату суб’єкта господарювання з точки зору комплексного підходу 

дозволив обґрунтувати його як систему, що входить у комплекс управління підприємством і складається з ряду 

взаємопов’язаних елементів (контрольне середовище, контроль належної облікової системи, контрольні процедури), які 

розробляє і використовує власник або керівництво підприємства, щоб забезпечити відповідність місії, цілям контролю.  

Основна мета внутрішнього контролю фінансового результату визначає його основні функції: інформаційна, планова, 

діагностична, координаційна, організаційно-розподільча, превентивна, наглядова. При цьому основними формами 

внутрішнього контролю, в процесі якого досліджується стан фінансових результатів підприємства, є: відомчий 

(внутрішньовідомчий), внутрішній аудит, внутрішня ревізія, структурно-функціональний контроль. Неефективна система 

внутрішнього контролю фінансового результату чітко відображає пасивний механізм розв'язання і практичного врахування 

проблем та інтересів, які нерідко супроводжуються соціально-економічними колізіями. Як зазначає Акєньтєва О.Б., це 

зумовлюється тим, що неефективна система внутрішнього контролю не спонукає до системних і якісних змін в управлінні 

підприємством. 

Існування системи внутрішнього контролю фінансового результату передбачає дотримання на підприємстві таких 

принципів, як належність, планування, динамічність, адаптивність, саморегуляція, постійність [3, с. 6-9]. 

Ми погоджуємось з Яровенко Г.М., яка стверджує, що структура системи внутрішнього контролю фінансового результату 

спрямована на: сприяння впорядкованій, економічній, ефективній діяльності відповідно  до місії та мети підприємства; 

дотримання вимог національних законодавчих та нормативних актів, а також наказів та розпоряджень керівництва; 

збереження ресурсів від збитків унаслідок зловживань, нецільового використання, халатності, помилок, шахрайства та інших 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%AF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%93$
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порушень;  розробку та підтримку надійної фінансової та управлінської інформації та на достовірне відтворення такої 

інформації у своєчасних висновках і звітах [5, с. 12]. 

Застосування комплексного підходу дозволило обґрунтувати основні вимоги, що висуваються до організації ефективної 

системи внутрішнього контролю підприємств: адекватність організаційної структури системи внутрішнього контролю; 

регламентація внутрішнього контролю; інформаційна безпека та захист інформації. 

З метою удосконалення організаційно-методичного підходу до внутрішнього контролю фінансових результатів діяльності 

суб’єктів господарювання науковці виділяють низку проблемних питань, що потребують подальшого дослідження та 

обґрунтування. Ми погоджуємось з переліком проблемних питань внутрішнього контролю фінансових результатів, які 

наводить Шипіна С.Б., зокрема це: визначення факторів впливу на побудову його системи; її організація в частині визначення 

суб’єктів, об’єктів, завдань та особливостей забезпечення; методичне забезпечення внутрішнього контролю діяльності в 

частині визначення етапів контролю, застосування методів, прийомів та засобів [4, с. 403].  

  Підсумувавши все вищесказане, можна виокремити такі основні шляхи вдосконалення системи внутрішнього контролю 

фінансового результату підприємств України як: 

-  формування контрольної політики на підприємствах;  

- забезпечення детальної регламентації всіх аспектів взаємовідносин між контролерами і власниками або керівниками 

підприємств;  

- застосування комп’ютерних технологій і сучасних методів у контрольному процесі;  

- удосконалення оперативно-процедурної технології внутрішнього контролю;  

- раціональне використання потенціалу системи внутрішнього контролю;  

- формування інформаційних і координаційних інститутів внутрішнього контролю;  

- визначення механізму інформування правоохоронних органів про факти порушень фінансової дисципліни;  

- законодавче закріплення вимоги розкриття внутрішнього контролю;  

- розробка сучасних методик дослідження системи контролю підприємств та методичних рекомендацій щодо проведення 

внутрішнього контролю тощо.  
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ORGANIZATION OF THE INTERNAL CONTROL OF FINANCIAL RESULTS OF ENTERPRISES 

The organization of the internal control system of financial results of enterprise in the article is studied. . The system of principles 

of organization of the effective internal control system has been substantiated. The analysis has been executed and the features of 

structure of the internal control system of financial results of enterprise have been revealed, its basic elements have been concretized. 

Тhe methodical recommendations concerning the reliability evaluation and the economic efficiency of the internal control system of 

financial results of enterprise have been developed. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ 

ДИСБАЛАНСУ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ ВНАСЛІДОК ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
Постановка проблеми. Сучасний стан економіки України, являє собою прірву для малого та середнього бізнесу. 

Підприємства стали заручниками ситуації, в якій вони є каталізаторами національної економіки. Звичайно, наслідком таких 

змін в структурі господарської діяльності країни стали численні реформи та військовий конфлікт, що розгорнувся на сході 

України. Проте, підприємства всіх сфер господарювання зацікавленні в отриманні комерційного результату та продовженні 

своєї діяльності сьогодні і у майбутньому. 

Основними завданнями для Топ-менеджерів є пошук альтернативних варіантів та напрямків розвитку фірми, для 

зменшення впливу зовнішніх факторів.  

Виклад основного матеріалу. За умов ідеальної економіки, підприємства функціонують в стабільних умовах, єдиними 

статичними змінами в яких є імпульсні коливання в конкурентній боротьбі, інноваційні процеси або ж правове регулювання 

збоку органів державної влади. При такій ситуації керівництво підприємств сфокусоване на оптимізацію власного кадрового 

потенціалу, виробничого та інноваційного, що може дати поштовх до отримання на ринку флагманських позицій. 

На даний час, українські підприємства концентрують свою увагу на імовірності реструктуризації та фінансової санації. 

Негативними передумовами до становлення такої ситуації стали:  

- падіння банківської системи; 

- великі амплітудні коливання валютних курсів; 

- боротьба з агресором, що є обов’язком кожного свідомого громадянина. 

- інші факторні передумови ускладнення господарювання, які виникли внаслідок виконання умов європейського союзу, 

в рамках євроінтеграції української економіки. 

Розглянемо вказані передумови у спектрі впливу на бізнес: 



15-16 ТРАВНЯ 2015 Р.  ХХІІ-ГА Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених 

М. ЛЬВІВ   АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

217 

 

Падіння банківської системи призвело до втрати фінансових ресурсів, як збоку населення, так і зі сторони підприємництва. 

Грошові потоки, які проходили банківськими системами зникли у момент функціонування самих банків. Наслідком цього 

стали з одного боку падіння купівельної спроможності населення, а з іншого – зменшення оборотних коштів підприємств. 

Заручниками амплітудних коливань валюти стали вітчизняні імпортери. Вимоги по зовнішньоторговельних договорах 

потрібно виконувати в умовах, передбачених даними договорами, а потенційна існуюча величина кредиторської 

заборгованості збільшилась одразу у співвідношенні до підвищення вартості валюти на міжбанку. Реакцією підприємств на 

такі непередбачені витрати стали збільшення вартості кінцевих продуктів (вартість надання послуг) та скорочення обсягу 

пропозиції. 

Бізнес став джерелом формування військового потенціалу держави. Волонтерський рух та додаткове оподаткування 

перетворилися для фірм у чергову стабільну статтю витрат. 

Стосовно останнього, то тут, як приклад, можна розглядати тенденції розвитку економіки Литви. Литва піднімала на 

конкурентний рівень (по відношенню до «європейця») внутрішнього виробника неповних 10 років. 

Основне запитання, яке постає перед керівниками та власниками підприємств: «Як забезпечити стабільність для свого 

бізнесу?». Спробуємо дати варіанти відповідей на це запитання та запропонувати методологію для формування парадигми 

розв’язку цієї проблематики.  

В умовах постійної нестачі оборотних коштів, необхідно сконцентруватися на забезпеченні швидкого товарообороту. 

Цього можна досягнути наступними методами: 

Зменшення дебіторської заборгованості до меж, які дорівнюють вартісному вираженні товарообороту за один виробничий 

цикл, а в ідеальному випадку – позбутись дебіторської заборгованості взагалі. У побудові фінансового циклу слід чітко 

врахувати момент настання фінансового голоду, який може виникнути внаслідок першочергових витрат на придбання 

сировини (товарів), та довготривалий термін повернення коштів у вигляді дебіторської заборгованості – незбалансований 

фінансовий цикл (Рис.1.1).  

Наступним важливим аспектом є звуження самого підприємства. Для визначення основних напрямків звуження фірми 

необхідно провести фінансовий аналіз, який дасть змогу визначити основні показники ліквідності. Якщо мова ітиме про 

диверсифікований бізнес, то за результатами фінансового аналізу можна зробити висновки про те, який з напрямків діяльності 

слід виключити з загальної господарської діяльності. Це необхідно зробити для того, щоб обмежити себе від 

непередбачуваного інвестування в збитковий напрямок. Крім того, фінансовий аналіз дасть змогу провести комплексну 

оцінку можливості банкрутства фірми, що в свою чергу вкаже на перспективи санації чи ліквідації. 

Управління людськими ресурсами. За умов фінансового голоду слід чітко розставити прерогативи відносно витратної 

частини бюджету. Слід переглянути структуру персоналу. Часто працівники підприємства не зовсім відповідають 

кваліфікаційним вимогам, які ставляться перед ними. Основним завданням керівника в такому випадку є об’єктивна оцінка 

потреби в тій чи іншій особі, її вплив на загальну ефективність фірми. Необхідно вивільняти всі «баластові» посади, які не 

приносять конкретного результату. А всі корисні функції, пов’язані з цією посадою у вигляді виконання тих чи інших завдань, 

необхідно перерозподілити між іншими трудовими ланками. Звичайно, така трансформація повинна бути підкріплена цілою 

програмою з управління людськими ресурсами і в рамках неї слід переглянути наступне: 

Колективний договір – за необхідності внести в нього доповнення чи правки; 

- методику нарахування заробітної плати; 

- систему преміювання; 

- оцінка мотиваційного профілю працівників. 

 
Рис. 1.1 Незбалансований фінансовий цикл 

 

Для уникнення такої ситуації, необхідно оптимізувати фінансовий цикл, щоб він був наближений до такого (Рис. 2). 
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Рис. 2 Оптимізований фінансовий цикл 

 

Висновки. Трансформаційні процеси в економіці України безпосередньо впливають на діяльність малих та середніх 

підприємств. Власникам бізнесу слід чітко розуміти всю вагомість впливу фінансових ринків та політичної ситуації на 

суб’єкти господарювання. За умов зменшення величини валового доходу необхідно концентрувати увагу на зменшення 

витратної частини бюджету, а також на переформатуванні виробничих потужностей для оптимізації виробничого, 

операційного та фінансового циклів. Такий підхід дасть змогу уникнути санаційних процесів та зменшить імовірність 

настання банкрутства чи ліквідації підприємства. 

Nazariy Yaremchuk  

Ivan Franko National University of L`viv  

ORGANIZATION OF ECONOMIC ACTIVITY OF SMALL AND MIDDLE ENTERPRISES AT TERMS OF DISBALANCE OF 

FINANCIAL STREAMS AS A RESULT OF TRANSFORMATION OF ECONOMY OF UKRAINE 

Modern state of economy of Ukraine shows many problems for small and midsize businesses. Enterprises became the hostages of 

the situation in which they are the catalysts of national economy. Certainly, numerous reforms and military conflict that developed in 

the East of Ukraine became the consequence of such changes in the structure of economic activity of the country. However, enterprises 

of all spheres are interested in the receipt of commercial result and continuation of the activity as today as in the future. Basic tasks for 

Top-managers is a search of alternative variants and directions of development of their firms for reduction of external factors influence. 

Галина Ярославська 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
Оподаткування доходів фізичних осіб відбувається в розрізі заробітної плати та прирівняних до неї доходів, додаткового 

блага, яке отримує працівник та інших доходів платника податку. Найбільші проблеми щодо визначення податкової бази у 

сфері оподаткування доходів фізичних осіб викликає питання оподаткування додаткового блага, що одержуються 

індивідуальним платником – або через те, що деякі його види  зовсім не оподатковуються, або через труднощі, пов'язані з їх 

грошовою оцінкою, незважаючи на наявність у діючому законодавстві України спеціально розроблених правил щодо 

формування бази оподаткування при оподаткуванні такого виду доходу платника податку – фізичної особи. Деякі 

неузгодженості і на сьогоднішній день стосуються визначення тих видів додаткового блага, які включаються до бази 

нарахування та стягнення єдиного внеску єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 

Проблематичним також є відмежування додаткового блага від фонду заробітної плати, адже, наприклад, податкова соціальна 

пільга не застосовується до інших доходів, а  лише  до доходів у формі заробітної плати.  

Наукові дослідження обліку і  оподаткування додаткових благ, які отримують працівники підприємства в процесі 

трудових відносин  у своїй більшості мають поверхневий  характер, тобто праці присвячені податку на доходи фізичних осіб, 

в яких питання і проблеми оподаткування додаткового блага згадуються в контексті винятків та загальних класифікаційних 

ознак доходів працівників.  

Зважаючи на недостатність теоретичних розробок та відсутність практичних рекомендацій та узагальнень питання 

нарахування, метою даної статті є дослідження основних аспектів оподаткування доходів фізичних осіб у вигляді додаткового 

блага. Нарахування податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) згідно норм, які прописані у ПКУ стосується як фізичних 

осіб, які працевлаштовані на підприємстві і отримують заробітну плату чи додаткові блага, так, і інших фізичних осіб, які 

отримують дохід від покладених коштів на депозит, у спадщину, у формі подарунку, від реалізації власного нерухомого та 

рухомого майна тощо. У цьому науковому дослідженні ми будемо розглядати один з проблемних напрямків нарахування 

ПДФО з доходів працівників, які мають статус трудових ресурсів, тобто працюють на підприємстві чи у фізичної особи –

підприємця.  

Податок на доходи фізичних осіб є одним з основних загальнодержавних податків. Базою оподаткування є загальний 

оподатковуваний дохід, яким є будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь 

платника податку протягом звітного податкового періоду. Пунктом 164.2 статті 164 ПКУ визначено, що до загального 

місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються: доходи у вигляді заробітної плати, нараховані 

(виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту); суми винагород та інших виплат, 

нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору; доходи від продажу об'єктів 

майнових і немайнових прав та багато інших видів доходів чітко визначених у ПКУ. Зокрема, підпункт 164.2.17 пункту 164.2 

статті 164 ПКУ зобов’язує платників податку включати до оподатковуваного доходу дохід, отриманий платником податку як 
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додаткове благо (крім випадків, передбачених статтею 165 ПКУ, яка встановлює перелік доходів, які не включаються до 

оподатковуваного доходу)[1]. 

Підпунктом 14.1.47 пункту 14.1 статті 14 ПКУ встановлено, що додаткові блага - це кошти, матеріальні чи нематеріальні 

цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід 

не є заробітною платою та не пов'язаний з виконанням обов'язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-

правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами 

розділу про оподаткування доходів фізичних осіб ПКУ). 

Важливим моментом в процесі обліку доходу у вигляді додаткового блага є те, що він виплачується або надається 

податковим агентом, а, отже, уся відповідальність у разі надання додаткового блага юридичною особою як працівнику, так і 

іншій фізичній особі лягає саме на неї. Окрім ПДФО з доходів фізичних осіб стягується єдиний внесок на соціальне 

страхування (далі- ЄВСС) згідно норм і положень Закону України від 08.07.2010р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»[2].  

Для нарахування та утримання з доходу у формі додаткового блага ЄВСС необхідно визначити його належність до фонду 

оплати праці згідно норм Інструкції зі статистики заробітної плати, яка затверджена наказом Державного комітету статистики 

№ 5  від 13.01.2004р (далі – Інструкція №5). До фонду оплати праці  включаються  нарахування  найманим працівникам у 

грошовій та натуральній формі (оцінені в грошовому вираженні) за  відпрацьований  та  невідпрацьований час, який підлягає 

оплаті, або за виконану роботу незалежно від джерела фінансування цих виплат. Фонд оплати праці складається з: 

- фонду основної заробітної плати; 

- фонду додаткової заробітної плати; 

- інших заохочувальних та компенсаційних виплат [4].  

Дохід у формі додаткового блага може належати до ФОП або ні. Наприклад, оплата та утримання дітей працівників у 

дошкільних закладах згідно пп. 2.3.4 Інструкції № 5 включається до ФОП, а, отже, з такого виду додаткового блага стягується 

ЄВСС. В свою чергу вартість подарунків до свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників не належить до ФОП 

згідно п. 3.23 Інструкції № 5 і, відповідно, не підпадає під норми закону про ЄВСС. Слід зазначити, що в обліку нарахування 

ЄВСС необхідно також керуватися нормами Переліку видів виплат, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, на які 

не нараховується єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, який затверджений 

Постановою КМУ від 22.12.2010р. №1170(далі – Перелік №1170). Зокрема, у цьому Переліку  в п.8 Розділу ІІ є вартість 

подарунків до свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників [3]  

Нарахування ЄВСС відбувається на кожному підприємстві відповідно до класів професійного ризику виробництва, до 

яких віднесено платників з урахуванням видів їх економічної діяльності. Відповідно у табл. 1 розмір ЄВСС ми будемо 

позначати 36-76%-49,7% (від 1 класу по 67 клас). З доходу працівника утримується ЄВСС у розмірі 3,6%. Під час нарахування 

(надання) 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: 

 

К = 100 : (100 - Сп)      (1), 

 

де К - коефіцієнт; Сп - ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування [1] 

 

Слід зауважити, що якщо додаткове благо підпадає під нарахування ЄВСС, то сума внеску не впливатиме ні на визначення 

бази оподаткування, ні на порядок обчислення ПДФО, оскільки в ПКУ немає ЄВСС у формулі обчислення коефіцієнтів і база 

оподаткування для доходів у вигляді додаткового блага не зменшується на суму ЄВСС, як це передбачено для доходів у 

вигляді заробітної плати та винагород за цивільно-правовими договорами за виконання робіт (надання послуг) згідно з п. 

164.6 ст. 164 ПКУ.  

У тезах ми зупинилися на основних засадах визнання, класифікації та оподаткування доходів у вигляді додаткового блага, 

але в подальшому існує необхідність визначення чіткого алгоритму нарахування ПДФО з використанням двох ставок 

передбачених ПКУ -15% і 20% і визначення бази оподаткування з врахуванням коефіцієнтів, які застосовуються для доходів 

у натуральному вигляді.  
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FEATURES OF PERSONAL INCOME TAX 

The article is directed to research of basic principles of taxation of profits of physical persons. In particular, concentrated attention 

on the problem aspects of extra charge of tax on the profits of physical persons and unique social payment from a profit in form 

additional profits. In generalization is carried out scientific research in relation to taxation of the additional profits which are got by the 

worker of enterprise from an employer.   

  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page19#n3699
http://minrd.gov.ua/nk/
http://minrd.gov.ua/zakonodavstvo/ediniy-vnesok-na-zagalnoobovyazkove-/zakoni-ukraini/62500.html
http://minrd.gov.ua/zakonodavstvo/ediniy-vnesok-na-zagalnoobovyazkove-/zakoni-ukraini/62500.html
http://minrd.gov.ua/zakonodavstvo/ediniy-vnesok-na-zagalnoobovyazkove-/postanovi-km-ukraini/62502.html
http://minrd.gov.ua/zakonodavstvo/ediniy-vnesok-na-zagalnoobovyazkove-/postanovi-km-ukraini/62502.html


22nd International Scientific Conference of Students, Postgraduates and Young Researchers 15-16 MAY, 2015  

ACTUAL PROBLEMS OF UKRAINE’S ECONOMIC SYSTEM FUNCTIONING  L’VIV 

220 

ЗМІСТ 

Sebastian Bobowski. Japan’s Approach Towards Asian Financial Regionalism – Context of Asian Monetary 

Fund (AMF) and Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) .................................................................. 5 

Joanna Brzezinska. Economic and financial crimes in France illustrated with an example of statistics (2003-

2008) ............................................................................................................................................................. 6 

Joanna Brzezińska, Paweł Dobrzański. From reflections on the methods and model of money laundering in 

Poland ........................................................................................................................................................... 7 

Daniel Butyter. Dynamic effects of trade liberalization between European Union and Ukraine ...................... 8 

Pawel Dobrzanski. Catching-up in Economic Growth Models - Solow vs. Romer .......................................... 9 

Jan Gola, Wojciech Szydlo. Permissibility of vertical pricing agreements in light of European competition 

law and jurisprudence ................................................................................................................................. 10 

Jan Gola. Legal forms of activity pursued by regulatory bodies in the social market economy .................... 11 

Stanisław Gola, Krzysztof Zajdel. Economic Aspects of motivating employees learn ................................... 12 

Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska. Inventive Activity And International Position of Innovative Economies 

on the example of Poland and Ukraine ....................................................................................................... 13 

Michal Radula. Performing the economic activity by the medical subjects on the example of  

Polish law ................................................................................................................................................... 14 

Sieroń Arkadiusz. The Comparative Analysis of Northians and Austrians ..................................................... 15 

Michał Stencel. Estonia’s Success Story a role model for Ukraine ................................................................. 16 

Wojciech Szydło. Obligation of a company engaged in the transmission of oil to conclude network 

connection agreements in light of EU sectoral regulation .......................................................................... 18 

Małgorzata Wachowska. Intellectual Property Rights and Foreign Direct Investment .................................. 19 

Małgorzata Wachowska, Daniel Butyter. The Role of FDI in Increasing Breakthrough Innovation  

in Ukraine ................................................................................................................................................... 20 

Олександр Абрамкін. До проблеми аналізу корпоративної соціальної відповідальності в системі 

управління підприємством ...................................................................................................................... 21 

Василина Біленька. Вплив діяльності транснаціональних корпорацій на економіку України .............. 22 

Олесь Бабяк. Сутність регіональної політики соціально-культурного розвитку .................................... 23 

Марія Бикова. Зарубіжний досвід справляння місцевих податків і зборів .............................................. 25 

Надія Бойсин. Актуальність управління дебіторською заборгованістю в сучасних умовах діяльності 

підприємств ............................................................................................................................................... 26 

Ганна Болотіна. Основні засади нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування ............................................................................................................................. 28 

Бондарська Катерина. Правові аспекти захисту прав інтелектуальної власності ................................. 29 

Діана Відлога, Сергій Касян. Роль Інтернет-маркетингу в комунікаційному забезпеченні бізнесу ..... 30 

Максим Ваврін. Аналіз державного боргу України у 2014 році та його вплив на економічну безпеку 32 

Христина Василишин. Особливості формування ринку екологічного страхування в Україні .............. 34 

Володимир Вовк. Методи формування інвестиційних стратегій .............................................................. 36 

Федір Воронич. Інтелектуальний аналіз макроекономічних показників конкурентоспроможності ..... 37 

Орест Вороновський, Іван Гойнич. Інформаційне забезпечення стратегічного аналізу зовнішнього 

середовища підприємства-автодилера ................................................................................................... 38 

Іван Габер. Інтелектуальний аналіз офіційних індикаторів людського розвитку ................................... 39 

Тетяна Гавриляк. Компанії зі страхування життя як інституційні інвестори на фінансовому ринку .. 40 

Олеся Гавришко, Оксана Геваковська. Актуальні проблеми в управлінні міжнародними освітніми 

проектами .................................................................................................................................................. 41 

Надія Галабуда. Особливості застосування бенчмаркінгу для оцінки ефективності бізнесу в Україні 43 

Олена Гац. Ухилення від сплати податку на прибуток підприємств та шляхи його протидії ............... 44 

Олена Гац. Порядок оподаткування доходів фізичних осіб, нарахованих як виграш чи приз (окрім 

виграшів та призів у лотерею) на користь резидентів або нерезидентів ............................................ 45 

Оксана Герасимчук. Зовнішні фактори економічного зростання ............................................................. 47 

Главацька Олена. Як змусити працювати кожного або нетрадиційні методи мотивації ....................... 49 

Гнатюк Ростислав. Особливості інституційного аналізу ринку цінних паперів ................................... 51 

Назар Голида. Статистичні інструменти макроекономічної оцінки діяльності некомерційних 

організацій в Україні ................................................................................................................................ 52 

Олеся Головнич. Економічний зміст та класифікаційна характеристика цінних паперів....................... 53 



15-16 ТРАВНЯ 2015 Р.  ХХІІ-ГА Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених 

М. ЛЬВІВ   АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

221 

 

Юлія Горбата. Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні .................................................. 54 

Марта Горинь. Оснобливості трансакцій на ринку освітніх послуг ........................................................ 56 

Грицишин Марія. Особливості справляння військового збору в Україні ................................................ 57 

Соломія Гузій. Методи управління валютними ризиками міжнародної компанії в умовах курсової 

нестабільності ........................................................................................................................................... 58 

Марія Дідик. Оцінка антропогенного впливу на довкілля України .......................................................... 60 

Наталія Данилевич. Аналіз ефективності функціонування соціоекосистем в господарській системі 

України ...................................................................................................................................................... 61 

Тетяна Дануца. Субконтрактна модель взаємодії суб’єктів малого та великого бізнесу ...................... 63 

Олена Дзюрій. Особливості оподаткування страхової діяльності та рекомендації щодо  

вдосконалення........................................................................................................................................... 64 

Володимир Довганик. Аналіз інтернет-аудиторії української Вікіпедії ................................................... 66 

Анна Дудко, Микола Левицький. Ідеальний менеджер – міф чи реальність? ........................................... 68 

Юрій Дужий. Податок на прибуток підприємств і його роль у формуванні доходів Державного 

бюджету України ...................................................................................................................................... 69 

Ірина Дутчак. Характеристика та відображення в обліку наданих послуг ............................................. 71 

Софія Дячок. Оцінка експортного потенціалу вітчизняної олійної галузі .............................................. 72 

Оксана Жеребецька. Контроль витрат, як одна з важливих функцій економії ресурсів ........................ 74 

Володимир Жигайло. Становлення і розвиток ринку міжнародних туристичних послуг ...................... 76 

Anastasia Zavgorodnya, Sergii Kasian. Outsourcing in Practice of Marketing Activity of the Ukrainian 

Enterprises .................................................................................................................................................. 78 

Роксолана Заліщук. Особливості застосування спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого 

бізнесу ....................................................................................................................................................... 79 

Лілія Захарчук. Порівняльний аналіз виробництва сільськогосподарської продукції та урожайності 

України, Фінляндії та Туреччини ........................................................................................................... 81 

Ольга Кіндзюр. Зарубіжний досвід державного регулювання природних монополій ............................ 82 

Наіра Казеян. Аналіз економічної політики США у період Великої депресії ........................................ 84 

Григорій Калюжний. Оцінка підходів до окреслення сучасних проблем економіки України .............. 85 

Марія Карпук. Способи  захисту ділової репутації юридичної особи ...................................................... 86 

Ірина Кархут. Спрощена система оподаткування юридичних осіб в Україні:переваги та недоліки ... 87 

Сергій Касян. Фінансово-маркетингові аспекти визначення ресурсного потенціалу підприємства..... 89 

Андрій Кафтан. Основні напрями залучення прямих іноземних інвестицій в економіку Львівської 

області ....................................................................................................................................................... 91 

Василина Кацьма. Логістичне сервісне обслуговування як фактор конкурентоспроможності 

підприємства ............................................................................................................................................. 92 

Марія Качмар. Державне регулювання оплати праці ................................................................................ 94 

Юлія Климчук, Маріанна Кохан. Врегулювання проблеми незаконного будівництва як передумова 

детінізації економіки України ................................................................................................................. 95 

Юлія Ковалко. Державне  регулювання розвитку  паливно-енергетичного комплексу  

України ...................................................................................................................................................... 97 

Ковальчук Ірина. Актуальні проблеми функціонування господарської системи України ..................... 99 

Олександра Ковель. Особливості консолідації інформації під час формування асортиментних 

стратегій інтернет-магазину .................................................................................................................. 100 

Софія Коковська. Податкова система України та шляхи її вдосконалення .......................................... 102 

Олег Колібаба. Шляхи раціоналізації витрат по статтях калькуляції в межах стратегічного аналізу 103 

Ольга Колодка. Оптимізація інформаційного забезпечення управління банківськими установами. . 105 

Юлія Комаринська. Ефективне регулювання освітнього процесу в Україні – гарант розвитку  

держави.................................................................................................................................................... 107 

Богдан Копильчак. Програма лояльності як складова маркетингової комунікації ............................... 108 

Надія Корпан. Проблемні аспекти нарахування, сплати та відображення військового збору  

в обліку .................................................................................................................................................... 109 

Ірина Кость. Головні напрями покращення управління маркетинговою діяльністю на підприємстві 

“Львівхолод” ........................................................................................................................................... 111 

Маріанна Кохан, Ольга Ткач, Катерина Стецько. Формування лідерських здібностей в процесі 

командної роботи кафедри менеджменту ............................................................................................ 112 

Христина Кріп, Леся Пронько. Управління творчістю в процесі формування іміджу освітньої 

організації ................................................................................................................................................ 115 



22nd International Scientific Conference of Students, Postgraduates and Young Researchers 15-16 MAY, 2015  

ACTUAL PROBLEMS OF UKRAINE’S ECONOMIC SYSTEM FUNCTIONING  L’VIV 

222 

Віра Круглякова. Інноваційний потенціал соціально-економічного розвитку регіонів ....................... 116 

Валентина Кукса. Інвестиційна привабливість черкаського регіону ..................................................... 117 

Леся Кутасевич. Аналіз внутрішнього середовища організації на основі моделі “7S” ....................... 118 

Олексій Лісун. Ризики комерційних банків в сучасних умовах України ............................................... 120 

Ірина Лабунець. Методологічні основи управління маркетинговими комунікаціями на  

підприємстві ............................................................................................................................................ 121 

Анастасія Левкевич. Податок на додану вартість і його роль у формуванні доходів державного 

бюджету України .................................................................................................................................... 123 

Наталія Литвинова. Проблеми фактичного шлюбу ............................................................................... 125 

Марія Лужецька. Удосконалення первинних форм обліку основних засобів у бюджетних  

установах ................................................................................................................................................. 126 

Юлія Луковська. Особливості страхування фінансових ризиків в Україні ........................................... 127 

Лілія Максимців. Податок з доходів фізичних осіб: проблеми становлення і перспективи розвитку 128 

Василина Макутра. Теоретичні особливості функції витрат як елементу прогнозування .................. 130 

Софія Малко. Управління перестрахуванням як механізм забезпечення фінансової стійкості страхової 

організації ................................................................................................................................................ 132 

Ольга Марко. Зарубіжний досвід адміністрування податків та можливості його використання в 

Україні ..................................................................................................................................................... 133 

Софія Мартинюк. Характеристика спрощеної системи оподаткування діяльності суб'єктів малого 

підприємництва  в Україні ..................................................................................................................... 134 

Христина Мельник. Бюджетне відшкодування ПДВ в Україні: проблеми та шляхи  

вирішення ................................................................................................................................................ 136 

Христина Мельник. Проблеми адміністрування податку на прибуток в Україні та шляхи їхнього 

вирішення ................................................................................................................................................ 138 

Юлія Мельник. Інструменти регулювання ліквідності банківської системи НБУ ................................ 139 

Ірина Мигаль. Особливості прийняття рішення про покупку товару-новинки споживачами в  

Україні ..................................................................................................................................................... 141 

Тарас Миколишин. Сучасні тенденції розвитку оборонно-промислового комплексу  

України .................................................................................................................................................... 143 

Зоряна Миляник. Особливості управління ресурсною базою комерційних банків в Україні .............. 145 

Вікторія Музика. Акцизний податок на паливо як джерело фінансування дорожнього  

господарства ........................................................................................................................................... 146 

Ірина Навроцька. Основні принципи ефективного регулювання ринку праці в перехідних  

економіках ............................................................................................................................................... 147 

Юрій Никитюк. Аналіз взаємозв’язків щоквартальних показників фінансової сфери і рівня цін з 

монетарними агрегатами за період 2002 – 2009 років та порівняння отриманих результатів з 

аналогічними розрахунками по дещо ширших періодах .................................................................... 149 

Орест Овчар. Актуальність страхового менеджменту та напрямки підвищення його ефективності на 

сучасному етапі розвитку економіки України ..................................................................................... 151 

Богдана Оліферчук. Державне регулювання рівня життя населення ..................................................... 152 

Адріана Підвальна. Актуальність оновлених форм звітності в бюджетних установах  

України .................................................................................................................................................... 154 

Вікторія Підковка. Особливості  здійснення маркетингової комунікаційної політики на  

підприємстві ............................................................................................................................................ 155 

Володимир Пабирівський. Застосування варіаційного методу Гальоркіна для розв’язування нелінійних 

неоднорідних крайових задач ............................................................................................................... 157 

Людмила Пазовська. Перспективність електронного адміністрування податків в Україні ................. 158 

Христина Пайтак. Особливості елементного формування виробничої собівартості  

продукції ................................................................................................................................................. 159 

Наталія Петрів. Добровільне медичне страхування: стан і особливості розвитку в  

Україні ..................................................................................................................................................... 161 

Петрух Оксана. Проблеми сучасного державного регулювання та фінансування галузі охорони 

здоров’я України .................................................................................................................................... 163 

Петрух Оксана. Інструменти державного регулювання галузі охорони здоров'я крізь призму 

створення інновацій ............................................................................................................................... 164 

Тетяна Подоляк. Особливості надання адміністративних послуг у системі електронного  

врядування .............................................................................................................................................. 165 



15-16 ТРАВНЯ 2015 Р.  ХХІІ-ГА Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених 

М. ЛЬВІВ   АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

223 

 

Наталія Полинюк. Місцеві бюджети у структурі бюджетної системи України в умовах  

децентралізації ........................................................................................................................................ 166 

Марта Полюга. Альтернативні шляхи скорочення молодіжного безробіття в умовах сучасної 

економічної кризи в Україні .................................................................................................................. 167 

Зоряна Пуртак. Місцеве оподаткування та шляхи його вдосконалення ............................................... 168 

Рачок Юлія. Моделі проведення змін в організації ................................................................................. 170 

Христина Ренкас. Інвестиційне співробітництво між Україною та Польщею в контексті конвергенції 

країн ......................................................................................................................................................... 171 

Вікторія Рудик. Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні ......................................... 172 

Ірина Сільванович. Cистемa недержавного пенсійного забезпечення в Україні ................................... 174 

Христина Садова. Система управління державним боргом України .................................................... 175 

Уляна Садова. Шляхи активізації розвитку малого бізнесу в Україні ................................................... 177 

Остап Саловський. Базова модель інституційних змін ........................................................................... 179 

Василь Самоїл. Визначення кредитоспроможності позичальника ......................................................... 180 

Вікторія Седзюк. Людський розвиток як чинник забезпечення конкурентоспроможності регіону... 182 

Олег Семенюк. Пільги щодо мита передбачені українським законодавством ...................................... 183 

Уляна Сива. Клієнтоорієнтований підхід як основа функціонування банківського сектору ............... 185 

Маргарита Сивцева. Акцизний податок на роздрібну торгівлю: переваги і недоліки ........................ 186 

Маріанна Сличко. Актуальні проблеми оподаткування малого бізнесу в сучасних умовах 

господарювання ...................................................................................................................................... 187 

Наталія Собкова. Принципи державного фінансового контролю ......................................................... 189 

Наталія Стрілецька. Страхування життя в Україні: проблеми та перспективи розвитку .................. 190 

Тетяна Ступак. Запозичення досвіду Польщі у стабілізації економічної ситуації в  

Україні ..................................................................................................................................................... 191 

Ірина Сулик. Система прямого оподаткування в Україні ........................................................................ 193 

Ірина Сулик. Особливості податкового обліку витрат підприємства в Україні .................................... 195 

Olha Tertova. Unemployment as one of the hardies consequences of macroeconomic instability .............. 196 

Христина Ткач. Статистичний прогноз попиту на послуги ВНЗ Львівщини ....................................... 197 

Ірина Ткачук. Особливості участі громадських організацій у державно-приватному партнерстві в 

Україні ..................................................................................................................................................... 198 

Марія Тхір. Економічна сутність товарів в системі обліку діяльності торгівельного підприємства .. 200 

Христина Уніят. Державно-приватне партнерство в системі електронного урядування ................... 201 

Михайло Філонов. Еколого-економічна ефективність природоохоронної діяльності лісогосподарських 

підприємств ............................................................................................................................................. 202 

Юлія Федишин. Аграрна політика розвитку зернової галузі України .................................................... 204 

Галина Фуканчик. Співпраця україни і МВФ: нові реалії та ефективні підходи .................................. 205 

Ірина Харкевич. Економічна сутність ПДВ в сучасних умовах .............................................................. 206 

Галина Хащівська. Теоретичне забезпечення обліку біологічних активів............................................. 208 

Галина Червінка. Гірничо-металургійний комплекс України в умовах антитерористичної операції . 210 

Оксана Чернявська. Особливості оподаткування фінансових установ в Україні ................................. 210 

Василь Шурдак. Статистична оцінка місцевого прикордонного руху на українсько-польському 

кордоні ..................................................................................................................................................... 212 

Оксана Щуревич. Банківське регулювання як елемент механізму забезпечення фінансової 

стабільності банківської системи України ........................................................................................... 214 

Ульяна Юник. Організація системи внутрішнього контролю фінансових результатів діяльності 

підприємства ........................................................................................................................................... 215 

Назарій Яремчук. Організація господарської діяльності малих та середніх підприємств за умов 

дисбалансу фінансових потоків внаслідок трансформації економіки України ................................ 216 

Галина Ярославська. Особливості оподаткування доходів фізичних осіб ............................................. 218 

 



 

 

ББК 65.9(4УКР)+94 

А43 
 

JEL Classification: А32 – Collective Volumes, O10 – Economic Development: General, 

P17 – Capitalist Systems: Performance and Prospects 

 

Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: Матеріали 

ХХІІ-гої міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 

Львів, 15-16 травня 2015 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 224 с. 

До збірника увійшли тези доповідей учасників ХХІІ-гої Міжнародної наукової 

конференції студентів, аспірантів та молодих учених "Актуальні проблеми 

функціонування господарської системи України" (Львів, 15-16 травня 2015 р.), яка 

проходила на економічному факультеті Львівського національного університету імені 

Івана Франка. Розглядаються актуальні проблеми сучасної економічної науки і практики. 

Доповіді присвячені питанням формування господарської системи України, проблемам 

фінансово-кредитного забезпечення її функціонування, особливостям формування 

системи менеджменту в Україні, аналізу соціальних проблем в умовах ринкової 

економіки тощо. 

Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, аспірантів та студентів. 

 

ББК 65.9(4УКР)+94 

 

Наукове  видання  

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
Матеріали ХХІІ-гої міжнародної наукової конференції 

студентів, аспірантів та молодих учених 

Львів, 15-16 травня 2015р. 

 

Упорядкування збірника:  

Буняк В., Ваврін М., Моряк Т., Рудий Ю. 

з використанням інформаційно-аналітичної системи 

„ОСВІТА: Конференція” (© Рудий Ю., 2009-2015) 

Оригінал-макет: Василь Буняк, Максим Ваврін, Юрій Рудий  

Обкладинка Максим Ваврін 

 

Тези доповідей опубліковано в авторській редакції 

Підписано до друку 01.07.2015. Папір офсет. №1. Гарнітура Times New Roman. 

Друк офсетний. Умови.друк.арк. 14,12.  

Друк: Малий видавничий центр економічного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

79008, Україна, м. Львів, просп. Свободи, 18. 


	XXII_MNKSAMU2015_Materials_build 1.0.pdf
	Sebastian Bobowski
	Japan’s Approach Towards Asian Financial Regionalism – Context of Asian Monetary Fund (AMF) and Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)

	Joanna Brzezinska
	Economic and financial crimes in France illustrated with an example of statistics (2003-2008)

	Joanna Brzezińska, Paweł Dobrzański
	From reflections on the methods and model of money laundering in Poland

	Daniel Butyter
	Dynamic effects of trade liberalization between European Union and Ukraine

	Pawel Dobrzanski
	Catching-up in Economic Growth Models - Solow vs. Romer

	Jan Gola, Wojciech Szydlo
	Permissibility of vertical pricing agreements in light of European competition law and jurisprudence

	Jan Gola
	Legal forms of activity pursued by regulatory bodies in the social market economy

	Stanisław Gola, Krzysztof Zajdel
	Economic Aspects of motivating employees learn

	Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska
	Inventive Activity And International Position of Innovative Economies on the example of Poland and Ukraine

	Michal Radula
	Performing the economic activity by the medical subjects on the example of Polish law

	Sieroń Arkadiusz
	The Comparative Analysis of Northians and Austrians

	Michał Stencel
	Estonia’s Success Story a role model for Ukraine

	Wojciech Szydło
	Obligation of a company engaged in the transmission of oil to conclude network connection agreements in light of EU sectoral regulation

	Małgorzata Wachowska
	Intellectual Property Rights and Foreign Direct Investment

	.Małgorzata Wachowska, Daniel Butyter
	The Role of FDI in Increasing Breakthrough Innovation in Ukraine

	Олександр Абрамкін
	До проблеми аналізу корпоративної соціальної відповідальності в системі управління підприємством

	Василина Біленька
	Вплив діяльності транснаціональних корпорацій на економіку України

	Олесь Бабяк
	Сутність регіональної політики соціально-культурного розвитку

	Марія Бикова
	Зарубіжний досвід справляння місцевих податків і зборів

	Надія Бойсин
	Актуальність управління дебіторською заборгованістю в сучасних умовах діяльності підприємств

	Ганна Болотіна
	Основні засади нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

	Бондарська Катерина
	Правові аспекти захисту прав інтелектуальної власності

	Діана Відлога, Сергій Касян
	Роль Інтернет-маркетингу в комунікаційному забезпеченні бізнесу

	Максим Ваврін
	Аналіз державного боргу України у 2014 році та його вплив на економічну безпеку

	Христина Василишин
	Особливості формування ринку екологічного страхування в Україні

	Володимир Вовк
	Методи формування інвестиційних стратегій

	Федір Воронич
	Інтелектуальний аналіз макроекономічних показників конкурентоспроможності

	Орест Вороновський, Іван Гойнич
	Інформаційне забезпечення стратегічного аналізу зовнішнього середовища підприємства-автодилера

	Іван Габер
	Інтелектуальний аналіз офіційних індикаторів людського розвитку

	Тетяна Гавриляк
	Компанії зі страхування життя як інституційні інвестори на фінансовому ринку

	Олеся Гавришко, Оксана Геваковська
	Актуальні проблеми в управлінні міжнародними освітніми проектами

	Надія Галабуда
	Особливості застосування бенчмаркінгу для оцінки ефективності бізнесу в Україні

	Олена Гац
	Ухилення від сплати податку на прибуток підприємств та шляхи його протидії

	Олена Гац
	Порядок оподаткування доходів фізичних осіб, нарахованих як виграш чи приз (окрім виграшів та призів у лотерею) на користь резидентів або нерезидентів

	Оксана Герасимчук
	Зовнішні фактори економічного зростання

	Главацька Олена
	Як змусити працювати кожного або нетрадиційні методи мотивації

	Гнатюк Ростислав
	Особливості інституційного аналізу ринку цінних паперів

	Назар Голида
	Статистичні інструменти макроекономічної оцінки діяльності некомерційних організацій в Україні

	Олеся Головнич
	Економічний зміст та класифікаційна характеристика цінних паперів

	Юлія Горбата
	Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні

	Марта Горинь
	Оснобливості трансакцій на ринку освітніх послуг

	Грицишин Марія
	Особливості справляння військового збору в Україні

	Соломія Гузій
	Методи управління валютними ризиками міжнародної компанії в умовах курсової нестабільності

	Марія Дідик
	Оцінка антропогенного впливу на довкілля України

	Наталія Данилевич
	Аналіз ефективності функціонування соціоекосистем в господарській системі України

	Тетяна Дануца
	Субконтрактна модель взаємодії суб’єктів малого та великого бізнесу

	Олена Дзюрій
	Особливості оподаткування страхової діяльності та рекомендації щодо вдосконалення

	Володимир Довганик
	Аналіз інтернет-аудиторії української Вікіпедії

	Анна Дудко, Микола Левицький
	Ідеальний менеджер – міф чи реальність?

	Юрій Дужий
	Податок на прибуток підприємств і його роль у формуванні доходів Державного бюджету України

	Ірина Дутчак
	Характеристика та відображення в обліку наданих послуг

	Софія Дячок
	Оцінка експортного потенціалу вітчизняної олійної галузі

	Оксана Жеребецька
	Контроль витрат, як одна з важливих функцій економії ресурсів

	Володимир Жигайло
	Становлення і розвиток ринку міжнародних туристичних послуг

	Anastasia Zavgorodnya, Sergii Kasian
	Outsourcing in Practice of Marketing Activity of the Ukrainian Enterprises

	Роксолана Заліщук
	Особливості застосування спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого бізнесу

	Лілія Захарчук
	Порівняльний аналіз виробництва сільськогосподарської продукції та урожайності України, Фінляндії та Туреччини

	Ольга Кіндзюр
	Зарубіжний досвід державного регулювання природних монополій

	Наіра Казеян
	Аналіз економічної політики США у період Великої депресії

	Григорій Калюжний
	Оцінка підходів до окреслення сучасних проблем економіки України

	Марія Карпук
	Способи  захисту ділової репутації юридичної особи

	Ірина Кархут
	Спрощена система оподаткування юридичних осіб в Україні:переваги та недоліки

	Сергій Касян
	Фінансово-маркетингові аспекти визначення ресурсного потенціалу підприємства

	Андрій Кафтан
	Основні напрями залучення прямих іноземних інвестицій в економіку Львівської області

	Василина Кацьма
	Логістичне сервісне обслуговування як фактор конкурентоспроможності підприємства

	Марія Качмар
	Державне регулювання оплати праці

	Юлія Климчук, Маріанна Кохан
	Врегулювання проблеми незаконного будівництва як передумова детінізації економіки України

	Юлія Ковалко
	Державне  регулювання розвитку  паливно-енергетичного комплексу України

	Ковальчук Ірина
	Актуальні проблеми функціонування господарської системи України

	Олександра Ковель
	Особливості консолідації інформації під час формування асортиментних стратегій інтернет-магазину

	Софія Коковська
	Податкова система України та шляхи її вдосконалення

	Олег Колібаба
	Шляхи раціоналізації витрат по статтях калькуляції в межах стратегічного аналізу

	Ольга Колодка
	Оптимізація інформаційного забезпечення управління банківськими установами.

	Юлія Комаринська
	Ефективне регулювання освітнього процесу в Україні – гарант розвитку держави

	Богдан Копильчак
	Програма лояльності як складова маркетингової комунікації

	Надія Корпан
	Проблемні аспекти нарахування, сплати та відображення військового збору в обліку

	Ірина Кость
	Головні напрями покращення управління маркетинговою діяльністю на підприємстві “Львівхолод”

	Маріанна Кохан, Ольга Ткач, Катерина Стецько
	Формування лідерських здібностей в процесі командної роботи кафедри менеджменту

	Христина Кріп, Леся Пронько
	Управління творчістю в процесі формування іміджу освітньої організації

	Віра Круглякова
	Інноваційний потенціал соціально-економічного розвитку регіонів

	Валентина Кукса
	Інвестиційна привабливість черкаського регіону

	Леся Кутасевич
	Аналіз внутрішнього середовища організації на основі моделі “7S”

	Олексій Лісун
	Ризики комерційних банків в сучасних умовах України

	Ірина Лабунець
	Методологічні основи управління маркетинговими комунікаціями на підприємстві

	Анастасія Левкевич
	Податок на додану вартість і його роль у формуванні доходів державного бюджету України

	Наталія Литвинова
	Проблеми фактичного шлюбу

	Марія Лужецька
	Удосконалення первинних форм обліку основних засобів у бюджетних установах

	Юлія Луковська
	Особливості страхування фінансових ризиків в Україні

	Лілія Максимців
	Податок з доходів фізичних осіб: проблеми становлення і перспективи розвитку

	Василина Макутра
	Теоретичні особливості функції витрат як елементу прогнозування

	Софія Малко
	Управління перестрахуванням як механізм забезпечення фінансової стійкості страхової організації

	Ольга Марко
	Зарубіжний досвід адміністрування податків та можливості його використання в Україні

	Софія Мартинюк
	Характеристика спрощеної системи оподаткування діяльності суб'єктів малого підприємництва  в Україні

	Христина Мельник
	Бюджетне відшкодування ПДВ в Україні: проблеми та шляхи вирішення

	Христина Мельник
	Проблеми адміністрування податку на прибуток в Україні та шляхи їхнього вирішення

	Юлія Мельник
	Інструменти регулювання ліквідності банківської системи НБУ

	Ірина Мигаль
	Особливості прийняття рішення про покупку товару-новинки споживачами в Україні

	Тарас Миколишин
	Сучасні тенденції розвитку оборонно-промислового комплексу України

	Зоряна Миляник
	Особливості управління ресурсною базою комерційних банків в Україні

	Вікторія Музика
	Акцизний податок на паливо як джерело фінансування дорожнього господарства

	Ірина Навроцька
	Основні принципи ефективного регулювання ринку праці в перехідних економіках

	Юрій Никитюк
	Аналіз взаємозв’язків щоквартальних показників фінансової сфери і рівня цін з монетарними агрегатами за період 2002 – 2009 років та порівняння отриманих результатів з аналогічними розрахунками по дещо ширших періодах

	Орест Овчар
	Актуальність страхового менеджменту та напрямки підвищення його ефективності на сучасному етапі розвитку економіки України

	Богдана Оліферчук
	Державне регулювання рівня життя населення

	Адріана Підвальна
	Актуальність оновлених форм звітності в бюджетних установах України

	Вікторія Підковка
	Особливості  здійснення маркетингової комунікаційної політики на підприємстві

	Володимир Пабирівський
	Застосування варіаційного методу Гальоркіна для розв’язування нелінійних неоднорідних крайових задач

	Людмила Пазовська
	Перспективність електронного адміністрування податків в Україні

	Христина Пайтак
	Особливості елементного формування виробничої собівартості продукції

	Наталія Петрів
	Добровільне медичне страхування: стан і особливості розвитку в Україні

	Петрух Оксана
	Проблеми сучасного державного регулювання та фінансування галузі охорони здоров’я України

	Петрух Оксана
	Інструменти державного регулювання галузі охорони здоров'я крізь призму створення інновацій

	Тетяна Подоляк
	Особливості надання адміністративних послуг у системі електронного врядування

	Наталія Полинюк
	Місцеві бюджети у структурі бюджетної системи України в умовах децентралізації

	Марта Полюга
	Альтернативні шляхи скорочення молодіжного безробіття в умовах сучасної економічної кризи в Україні

	Зоряна Пуртак
	Місцеве оподаткування та шляхи його вдосконалення

	Рачок Юлія
	Моделі проведення змін в організації

	Христина Ренкас
	Інвестиційне співробітництво між Україною та Польщею в контексті конвергенції країн

	Вікторія Рудик
	Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні

	Ірина Сільванович
	Cистемa недержавного пенсійного забезпечення в Україні

	Христина Садова
	Система управління державним боргом України

	Уляна Садова
	Шляхи активізації розвитку малого бізнесу в Україні

	Остап Саловський
	Базова модель інституційних змін

	Василь Самоїл
	Визначення кредитоспроможності позичальника

	Вікторія Седзюк
	Людський розвиток як чинник забезпечення конкурентоспроможності регіону

	Олег Семенюк
	Пільги щодо мита передбачені українським законодавством

	Уляна Сива
	Клієнтоорієнтований підхід як основа функціонування банківського сектору

	Маргарита Сивцева
	Акцизний податок на роздрібну торгівлю: переваги і недоліки

	Маріанна Сличко
	Актуальні проблеми оподаткування малого бізнесу в сучасних умовах господарювання

	Наталія Собкова
	Принципи державного фінансового контролю

	Наталія Стрілецька
	Страхування життя в Україні: проблеми та перспективи розвитку

	Тетяна Ступак
	Запозичення досвіду Польщі у стабілізації економічної ситуації в Україні

	Ірина Сулик
	Система прямого оподаткування в Україні

	Ірина Сулик
	Особливості податкового обліку витрат підприємства в Україні

	Olha Tertova
	Unemployment as one of the hardies consequences of macroeconomic instability

	Христина Ткач
	Статистичний прогноз попиту на послуги ВНЗ Львівщини

	Ірина Ткачук
	Особливості участі громадських організацій у державно-приватному партнерстві в Україні

	Марія Тхір
	Економічна сутність товарів в системі обліку діяльності торгівельного підприємства

	Христина Уніят
	Державно-приватне партнерство в системі електронного урядування

	Михайло Філонов
	Еколого-економічна ефективність природоохоронної діяльності лісогосподарських підприємств

	Юлія Федишин
	Аграрна політика розвитку зернової галузі України

	Галина Фуканчик
	Співпраця україни і МВФ: нові реалії та ефективні підходи

	Ірина Харкевич
	Економічна сутність ПДВ в сучасних умовах

	Галина Хащівська
	Теоретичне забезпечення обліку біологічних активів

	Галина Червінка
	Гірничо-металургійний комплекс України в умовах антитерористичної операції

	Оксана Чернявська
	Особливості оподаткування фінансових установ в Україні

	Василь Шурдак
	Статистична оцінка місцевого прикордонного руху на українсько-польському кордоні

	Оксана Щуревич
	Банківське регулювання як елемент механізму забезпечення фінансової стабільності банківської системи України

	Ульяна Юник
	Організація системи внутрішнього контролю фінансових результатів діяльності підприємства

	Назарій Яремчук
	Організація господарської діяльності малих та середніх підприємств за умов дисбалансу фінансових потоків внаслідок трансформації економіки України

	Галина Ярославська
	Особливості оподаткування доходів фізичних осіб



