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Науковий	керівник	–	Ярема	Я.Р.,	д.е.н.,	доц.		

Львівський	національний	університет	імені	Івана	Франка	
	

ВПЛИВ	ПДВ	НА	ФІНАНСОВО‐ГОСПОДАРСЬКУ	
ДІЯЛЬНІСТЬ	ПІДПРИЄМСТВ	

 

В  умовах фінансово‐економічної  кризи,  коли перед більшістю підпри‐

ємств  постала  проблема  платоспроможності,  ліквідності  та  значного  погір‐

шення фінансових результатів, гостро постає питання щодо впливу ПДВ на їх 

фінансово‐господарську діяльність, що змушує шукати шляхи мінімізації його 

негативних проявів. 

ПДВ  –  це  непрямий  податок,  який  є  часткою  новоствореної  вартості, 

входить до ціни реалізації  товарів  і  сплачується  споживачем до державного 

бюджету  на  кожному  етапі  виробництва  товарів.  Тобто  податок  на  додану 

вартість є ціноутворюючим елементом та може істотно впливати на загальний 

рівень цін.  

Податок  на  додану  вартість  є  ефективним  податковим  інструментом, 

який забезпечує державі наповнення бюджету за рахунок технічно простого 

збирання  і  наявності  широкої  бази  оподаткування.  На  сьогодні  податок  на 

додану вартість є основним джерелом доходів загального фонду Державного 

бюджету  України.  Надто  висока  питома  вага  ПДВ  у  розмірі  податкових 

надходжень пов’язана з високою ставкою і надмірно широкою, в порівнянні 

із західними країнами, базою оподаткування. 

В України існують численні недоліки адміністрування ПДВ, спричинені 

недосконалістю  податкового  законодавства,  що  призводить  до  негативного 

впливу  на  фінансово‐господарські  рішення  його  платників.  ПДВ  виступає 

істотним  чинником,  здатним  стимулювати  або  стримувати ділову  активність 

платників1. 

Безпосередньо  на  обсяги  реалізації  товарів,  робіт,  послуг,  ПДВ  має 

вплив  через  податкову  ставку.  Наслідком  передбаченої  чинним  законо‐

давством  ставки  ПДВ  у  розмірі  20 %  є  відповідне  зростання  цін  на  товари, 

роботи,  послуги.  Ріст  цін  на  величину  цього  податку  може  спровокувати 

зниження  попиту,  тому  що  ПДВ,  що  сплачується  підприємством,  прямо 

пропорційний еластичності  попиту на продукцію  та обернено пропорційний 
                                                            
1	Ярошенко	Ф.О.	«Податок	на	додану	вартість»	 :	навч.	посібн.	/	Ф.О.	Ярошенко,	М.Я.	Азаров,	П.В.	
Мельник	та	ін.	–	К.	:	Вид‐во	Ірпінь	:	Націон.	академія	ДПА	України,	2004.	–	396	с.	
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еластичності пропозиції. Коли сформовані на ринку попит і пропозиція дають 

можливість  встановлювати  ціну,  включаючи  до  неї  ПДВ,  на  рівні,  що 

задовольняє  потреби  підприємства  для  продовження  господарської  діяль‐

ності, то тягар податку несе кінцевий споживач. Якщо ж такі умови відсутні, то 

витрати  зі  сплати  ПДВ  лягатимуть  на  продавця  товару  (виробника). 

Враховуючи це, підприємству необхідно сформувати ціну на товари (роботи, 

послуги)  таким  чином,  щоб  сплачений  податок  не  призвів  до  скорочення 

попиту,  зниження обсягів  продажу  і  прибутку,  відволікання обігових  коштів, 

зниження фінансової стійкості, платоспроможності, ліквідності та фінансових 

труднощів у майбутньому. 

Хоча Україна і має приблизно середню ставку ПДВ, порівняно з іншими 

країнами  Європи,  але  власне  зміст  ПДВ,  його  економічна  суть  у  країнах  із 

розвинутою  ринковою  економікою  дуже  відрізняються.  Якщо  там  ПДВ  є 

справді  податком  на  ту  додану  вартість,  яку  додає  підприємство  перепро‐

дуючи товар, то в Україні він фактично є податком на збут. Адже відвантаже‐

на,  але  неоплачена  продукція  вже обкладається ПДВ.  Вилучення  оборотних 

коштів  на  сплату ПДВ,  замість  використання  їх  для обслуговування процесів 

виробництва  та  реалізації,  призводить до  зниження економічної  активності, 

несвоєчасних  розрахунків  з  бюджетом,  банками  та  постачальниками  та 

іншими  кредиторами.  Все  це,  в  свою  чергу,  негативно  впливає  на  обсяги 

виробництва  і реалізації,  знижує чистий прибуток, погіршує фінансовий стан 

підприємства, що в сучасних кризових умовах ставить підприємство на межу 

виживання і може призвести до банкрутства1. 

Даний  податок  чинить  прямий  вплив  на  рівень  цін,  а  тому  ступінь 

зростання  ціни  залежить  від  ставки  податку.  Паралельно  з  цим  зниження 

ставки податку не означає зворотного впливу на цінову складову  товару, це 

може  привести  до  скорочення  витрат  підприємства  та  зростання  прибутку, 

але не до пониження цін. Перевагою даної ситуації є зниження податкового 

навантаження  на  суб’єктів  господарювання,  та,  відповідно,  посилення  їх 

інвестиційних можливостей2. 

В  окремих  випадках  ПДВ  може  дорівнювати  або  бути  більшим  за 

отриманий прибуток  і стягуватись навіть за рахунок амортизаційного фонду, 

фонду  оплати  праці  та  інших  витрат.  Це  є  актуальним,  особливо  в  умовах 

                                                            
1	Войтків	О.	В.,	Хома	І.	Б.:	«Механізм	впливу	ПДВ	на	фінансово‐господарську	діяльність	суб'єктів	
підприємництва»	Науковий	вісник	НЛТУ	України	2010	р.,	№	20.13,	с.	280‐286	

2	Лізогуб	Р.	П.,	Костенко	М.	В.,	Малініна	З.	Є.	«Дослідження	впливу	оподаткування	на	рівень	ціни»	‐	
[Електронний	ресурс	 ]	 ‐	 [http://www.co	nfcontact.com/2013‐problemi‐novoj‐ekonomiki/3‐lizogub‐
kostenko.htm]	
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фінансової  кризи  та  зниження  курсу  національної  валюти,  коли  більшість 

доходів  підприємства  знецінюються,  частка  прибутку  в  ціні  продукції 

скорочується, а порівняно висока ставка ПДВ і його зростаюча питома вага у 

ціні товару спричинює спад попиту на продукцію. Внаслідок ПДВ сплачується 

за  рахунок  тієї  частини  обігових  коштів,  яка  необхідна  підприємствам  для 

ведення  поточної  діяльності.  Відповідно  такі  умови  позбавляють  суб'єкти 

господарювання  ресурсів  розвитку  та  призводять  до  їх  фінансової  неспро‐

можності та погіршують фінансовий стан1. 

Також,  негативно  впливає  на  фінансово‐господарську  діяльність 

підприємств  нестабільність  законодавства,  що  не  дозволяє  здійснювати 

ефективне планування і прогнозування діяльності суб’єктів господарювання. 

Отже, діючий в Україні механізм стягнення податку на додану вартість 

потребує  вдосконалення  у  напрямку  зменшення  його  впливу  на  фінансово‐

господарську діяльність суб'єктів підприємництва. Цей податок є ціноутворю‐

вальним  елементом  продукції  підприємства,  тому  впливає  на  обсяги  її 

реалізації.  Відволікання  обігових  коштів,  зумовлене  сплатою  податку,  за 

відсутності реальних джерел  їх поповнення  та несвоєчасне повернення ПДВ 

державою  призводить  до  зниження  економічної  активності,  обсягів  вироб‐

ництва,  несвоєчасних  розрахунків  з  бюджетом,  цільовими  фондами, 

постачальниками  та  кредиторами.  Як наслідок  ‐  зниження  чистого прибутку 

призводить  до  погіршення  фінансових  результатів  та  фінансового  стану 

підприємства, що  в  умовах  кризи фінансової  системи  ставить  його  на межу 

виживання і може призвести до банкрутства. 

Тому,  зменшення  негативного  впливу  сплати  ПДВ  на  фінансово‐

господарську діяльність суб'єктів підприємництва – платників ПДВ може бути 

досягнуто  на  основі  зниження  загальної  ставки  ПДВ,  ліквідації  широкого 

переліку  пільг  з  ПДВ,  своєчасного  відшкодування  податкового  кредиту, 

вдоско‐налення визначення податкових зобов'язань та термінів сплати ПДВ. 

 

 

                                                            
1 Войтків	О.	В.,	Хома	І.	Б.:	«Механізм	впливу	ПДВ	на	фінансово‐господарську	діяльність	суб'єктів	
підприємництва»	Науковий	вісник	НЛТУ	України	2010	р.,	№	20.13,	с.	280‐286	
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АНАЛІЗ	БЮДЖЕТНО‐ПОДАТКОВОЇ		
ПОЛІТИКИ	ЛЬВІВСЬКОЇ	ОБЛАСТІ	

 

На  сучасному  етапі  розвитку  ринкової  економіки  система  державних 

фінансів  України  характеризується  низкою  недоліків  та  суперечностей,  які 

погіршують соціальне‐економічне становище держави та створюють бар’єри 

для  економічного  зростання.  Ефективна  бюджетно‐податкова  політика 

регіонів  в  цілому  визначає  економічну  політику  держави,  виступає  одним  з 

ключових  факторів  забезпечення  реальних  змін  у  національному  госпо‐

дарстві.  

Аналіз  вітчизняних  бюджетних  резолюцій  останніх  років  засвідчив 

існування низки вад  і недоліків у  забезпеченні розвитку бюджетно‐податко‐

вої  політики  підприємств  Львівської  області.  Саме  тому,  дана  тематика 

дослідження  є  надзвичайно  актуальною  проблемою  сьогодення  для  акти‐

візації розвитку суб’єктів підприємництва Львівщини. 

Проблемою аналізу, удосконалення бюджетно‐податкової політики та 

забезпечення  стабільності  її  здійснення  в  Україні  займались:  Бадида  М., 

Безугла В., Василик О., Величко О., Крисоватий А., Ковальчук А., Ластовецький 

А., Майстренко О., Мочерний С., Опарін В., Ожогіна Н., Пасічник Ю., Саваріна 

О., Соколовська А., Федосов В.  та ін.  

Формування  бюджетної  політики  регіонів  України  лежить  у  правовому 

полі бюджетної політики країни. Прогнозні показники доходів  і видатків облас‐

ного бюджету Львівської області на 2016 рік сформовано з урахуванням внесе‐

них змін до чинних положень Бюджетного та Податкового кодексів України та 

інших законодавчих актів. У проекті обласного бюджету на 2016 рік враховано: 

 зміни в оподаткуванні податку на доходи фізичних осіб  (застосування 
єдиної ставки оподаткування – 18 відсотків (замість 15 та 20 відсотків); 

 встановлення розміру єдиного соціального внеску на рівні 22 відсотки 
та скасування єдиного соціального внеску, що утримується із заробітної 

плати працівників у розмірі 3,6 відсотка; 

 віднесення екологічного податку до спеціального фонду із спрямуван‐
ням його на природоохоронні заходи (у 2015 році надходив до загаль‐

ного фонду); 



Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні 

           18

 надходження  50  відсотків  обсягу  перевиконання  індикативних  показ‐
ників  з  мобілізації  митних  платежів  до  спеціального  фонду  із 

спрямуванням їх на ремонт доріг; 

 зміни  до  законодавства  щодо  пільгового  проїзду  окремих  категорій 

громадян  в  залізничному  транспорті  за  рішенням  органу  місцевого 

самоврядування  за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету  (у  2015  році 

зазначені  видатки  фінансувалися  за  рахунок  субвенцій  з  державного 

бюджету); 

 передачу  видаткових  повноважень  з  державного  бюджету  щодо 

фінансування  професійно‐технічних  навчальних  закладів,  які  здійс‐

нюють  підготовку  робітничих  кадрів,  і  розташовані  на  території  міст 

обласного значення, на фінансування з міських бюджетів міст обласно‐

го  значення  (у  2015  році   усі  зазначені  видатки  фінансувалися  з 

обласного бюджету  за рахунок субвенцій з державного бюджету). 

Згідно з офіційними даними Львівської обласної ради1 дохідну частину 

(із  урахуванням  трансфертів)  у  проекті  обласного  бюджету  на  2016  рік 

заплановано  в  обсязі  –  9039,79  млн.  грн.,  у  тому  числі  загального  фонду  – 

8035,79 млн. грн., доходи спеціального фонду бюджету – 1003, 99 млн. грн, у 

тому числі бюджету розвитку – 50 000 тис. грн. 

Зростання питомої ваги офіційних  трансфертів  з державного бюджету 

до  доходів  обласного  бюджету  досягло  у  2016  р.  –  87,8 %,  (у  2015  році  ця 

частка  становила  89,7  %,  у  2014  році  –  83,2  %,  а  у  2013  році  –  82  %). 

Відповідно,  надходження  власних  (прямих)  податків  і  зборів  до  обласного 

бюджету у його структурі поступово зменшується із 18 % у 2013 році до 16,8 % 

– у 2014 р., до 10,3 % – у 2015 р., і до прогнозованих 12,2 % на 2016 рік. 

Аналіз структури власних доходів, які надходять із податків і зборів до 

обласного бюджету Львівської області показує, що основну частку в доходах 

заплановано  від  надходжень  із  податку  на  доходи фізичних  осіб – 779  млн. 

грн. (або 70,58% від власних надходжень), ще 114,5 млн. грн. від податку на 

прибуток  підприємств  (10,37%),  а  також  від  приватизації  об’єктів  обласної 

комунальної  власності,  плати  за  ліцензії  на  право  роздрібної  торгівлі 

алкогольними напоями та тютюновими виробами та ін. 

Така динаміка свідчить про галопуючу централізацію влади, знищення 

фінансово‐економічних підвалин місцевого самоврядування як на обласному 

рівні, так і на базовому рівні – сільських рад. 

                                                            
1	Офіційний	 сайт	 Львівської	 обласної	 ради.	 –	 Режим	 доступу:	 http://www.oblrada.lviv.ua/	
news.php?	news/225/	group/18	
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Найвагомішою  складовою  (87,8%)  доходів  обласного  бюджету  є 

офіційні  трансферти  із  Державного  бюджету  України,  обсяг  яких  у  проекті 

обласного  бюджету  на  2016  рік  складає  на  –37,3%  порівняно  з  їх 

профінансованими  обсягами  у  2015  році  (за  винятком  окремих  соціально‐

пільгових).  Зокрема,  зменшується  обсяг  базової  дотації  на  –  29,1  млн.  грн., 

обсяг освітньої субвенції на – 197,7 млн. грн. та медичної субвенції на – 139,3 

млн. грн.. Повністю зникає із дохідної частини бюджету стабілізаційна дотація 

та  субвенція  на  підготовку  робітничих  кадрів,  адже  відповідно  до 

законодавства у 2016  році  утримання ПТУ не забезпечується субвенційними 

коштами  з  Держбюджету.  Тому,  професійно‐технічні  навчальні  заклади, 

розташовані  в  містах  обласного  значення  передані  на  фінансування  з 

відповідних місцевих бюджетів (33 установи на суму 290 млн. грн.). 

В результаті підсумку дохідної  частини обласного бюджету Львівської 

області  пропонованої    на  2016  рік  за  надходженнями  податків  і  зборів  та 

базових дотацій  і  субвенцій,  то у порівнянні  із 2015 роком вона зменшиться 

на  660,6  млн.  грн.,  або  на  –  20,4%.  Водночас,  із  надходження  соціальних 

субвенції  з Державного бюджету до обласного бюджету в обсязі 5,53 млрд. 

грн.,  загальні  доходи  обласного  бюджету  Львівської  області  збільшаться  на 

330,5 млн. грн., або на + 3,8% до факту 2015 року.  

Загалом дохідна  частина  обласного  бюджету  Львівської  області  лише 

за  власними  надходженнями  становить  приблизно  100‐120  млн.  грн.  Отже, 

навіть фіктивне зростання дохідної частини обласного бюджету лише на 3,8% 

при  інфляції 12‐20% фактично призведе до значного бюджетного дефіциту в 

області. Це спричинить системне зменшення видатків навіть  за  захищеними 

статтями бюджету серед обласних комунальних закладів, хронічні неплатежі, 

ручне управління проплатами через рахунки держскарбниці тощо.  

Ґрунтовний аналіз проекту обласного бюджету Львівщини на 2016 рік 

розроблений  Львівською  обласною  державною  адміністрацією  на  підставі 

законодавчих  змін  свідчить  про  наявні  недоліки  у  забезпеченні  децентралі‐

зації фінансової  системи країни.  Така  тенденція  є негативним фактором для 

забезпечення розвитку підприємництва Львівської області.  

Отже, потрібно вдосконалювати систему децентралізації областей краї‐

ни, зокрема і Львівської області, для того щоб стимулювати та забезпечувати 

стабільний розвиток суб’єктів підприємницької діяльності. 
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ОСНОВНІ	ТЕНДЕНЦІЇ	РОЗВИТКУ		
БЮДЖЕТНО‐ПОДАТКОВОЇ	ПОЛІТИКИ	УКРАЇНИ		

 

Бюджетно‐податкова  політика  в  Україні  постійно  перебуває  в  стані 

підвищеної уваги з боку суспільства. Це зумовлено її місцем серед основних 

інструментів економічної політики та гострою критикою, якій вона регулярно 

піддається  з  боку  органів  влади,  громадських  і  міжнародних  організацій, 

засобів масової  інформації  та  вчених.  Саме  в бюджетно‐податковій  політиці 

проявляються  та  конфліктують  інтереси  платників  податків  та  держави. 

Недосконала  система  акумулювання  податків,  надмірне  податкове  наванта‐

ження,  непрозорий  механізм  поповнення  бюджету  та  боргова  залежність, 

нераціональне використання бюджетних коштів, неефективність проведення 

реформ,  блокування  важливих  законопроектів, –  проблеми, що  потребують 

нагального вирішення. 

Питання  вдосконалення  механізму  забезпечення  бюджетно‐податко‐

вої  політики в Україні  були досліджені  в працях Білої Л.М.,  Вербицької Л.С., 

Возняк Г.В., Даниленко А.І., Труніної І.М., Угрина В.В., Фугело П.М., Харазішвілі 

Ю.М., Холошина М., Щербини О.В., Юрченко В.В., Янчук І.В., Ярошенко Л.Л та 

ін. Більшість з них зазначають, що бюджетно‐податкова політика є важливим 

інструментом стимулювання економічного розвитку країни. 

Бюджетно‐податкова  політика  –  діяльність  держави  спрямована  на 

формування  оптимальної  структури  надходжень  державного  і  місцевих 

бюджетів,  використовуючи  дієві  податкові  важелі,  визначення  напрямків 

використання бюджетних коштів відповідно до пріоритетів розвитку суспіль‐

ства  і  прозоре  використання  бюджетних  коштів,  регулювання  дефіциту 

(профіциту) бюджету та управління державним боргом. 

На  сучасному  етапі  розвитку  бюджетно‐податкової  політики  України 

можна виокремити такі тенденції:  

1. Зростання значення принципів прозорості та гласності. Така тенден‐

ція прослідковується в публікуванні звітів про виконання бюджетів на сайтах 

Міністерства  фінансів,  Держфінінспекції,  прийнятті  Закону  України  від 

10.04.2014 № 1197‐VII «Про здійснення державних закупівель». З 2015 р. було 

введено в дію онлайн‐платформа «Відкритий бюджет».  Також підвищується 
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роль  незалежних  аналітичних  центрів,  які  публікують  аналітичні  звіти щодо 

реалізації бюджетно‐податкової політики в Україні.  

2. Підвищення залежності від зовнішніх інституцій. Згідно з вимогою ЄС 

–  відношення  дефіциту  до  ВВП  має  бути  не  більше  3%.  Так,  при  плані  на 

квітень–червень 2016  р.  у 18.1  млрд.  грн.  дефіцит  загального фонду держав‐

ного бюджету становив 22.4 млрд.  грн. Попри це,  завдяки хорошому початку 

року дефіцит державного бюджету за перше півріччя 2016 року становив 35.1 

млрд.  грн.  та був на 58.1% нижчим, аніж заплановано на рік. Також профіцит 

місцевих  бюджетів  збільшився  з  14.4  млрд.  грн.  за  І  кв.  до  23.8  млрд.  грн. 

станом на початок липня 2016 року1.  Зростання розміру дефіциту державного 

бюджету спричиняє необхідність пошуку джерел запозичень коштів.  

3. Високий рівень державного боргу (вимога ЄС – не більше 60% ВВП) 

За  квітень–червень  2016  року  загальна  сума  державного  та  гарантованого 

державного  боргу  України  в  доларовому  еквіваленті  дещо  зросла  і  склала 

$67.1 млрд., або на 2.9% більше, ніж на кінець березня ($65.2 млрд.). В той же 

час у  гривневому еквіваленті на кінець червня загальна сума державного та 

гарантованого  державою  боргу  становила  1.7  трлн.  грн.,  або  на  42.2  млрд. 

грн. менше, ніж на кінець березня (‐2.5%). Такі дані вказують на необхідність 

проведення  структурних  змін  в  національній  економіці  та  спрямування 

позичених коштів на інвестиції в розвиток2.  

4.  Уніфікація  бюджетно‐податкових  систем  підвищує  важливість 

урахування  реалій  української  економіки,  яка  прослідковується  у  впрова‐

дженні у 2002 році програмно‐цільового методу розподілу видатків та з 2013 

року залучення усіх районних бюджетів до його використання.  З прийняттям 

Закону України від 28  грудня 2014 року «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» № 79‐VIII в Україні 

з 2015 року почала функціонувати нова система міжбюджетних відносин, що 

орієнтована на більшу підтримку самодостатніх областей.  

5.  Відбулась  трансформація  12  податків  до  7  шляхом  їх  укрупнення, 

підвищились  ставки  акцизного  податку,  змінились  ставки  ПДФО  та  його 

розподіл  між  різними  рівнями  бюджету,  відбулась  передача  з  державного 

бюджету  100%  плати  за  надання  адміністративних  послуг  та  державного 

мита, 10%  податку  на  прибуток  підприємств  приватного  сектору  економіки, 

                                                            
1	Офіційний	 сайт	 Paying	 taxes	 2015	 «The	 changing	 fase	 of	 tax	 compliance	 in	 189	 economies	
worldwide»	 –[Електронний	 ресурс].	 ‐	 Режим	 доступу:	 	 http://www.pwc.com/gx/en/services/tax/	
paying‐taxes‐	2016.html	

2	Офіційний	 сайт	 Національний	 інститут	 стратегічних	 досліджень	 при	 Президентові	 України.	 –	
[Електронний	ресурс].	–	Режим	доступу:	http://www.niss.gov.ua/		
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80%  екологічного  податку  та  25%  плати  за  надра,  зниження  податку  на 

прибуток  підприємств,  розширена  база  податку  на майно,  введена  системи 

електронного адміністрування.  

Постійне  перетворення  елементів  податків  згідно  з  європейським 

досвідом  призводить  до  наближення  фіскальної  системи  до  європейських 

систем,  хоча  й  надалі  необхідні  глибші  реформи  в  даному  напрямі.  В  кон‐

тексті даних тенденцій рівень бюджетно‐податкової безпеки в Україні знахо‐

диться  в  незадовільному  стані.  Рівень  перерозподілу  ВВП  через  зведений 

бюджет  зростає,  що  в  свою  чергу  спричиняє  зростання  тіньової  економіки. 

Відношення  дефіциту  бюджету  до  ВВП  також  постійно  зростає.  Актуалізо‐

вуються питання погашення державного боргу. Всього за ІІ квартал 2016 року 

було  погашено  внутрішнього  боргу  на  суму  еквівалентну  22.2  млрд.  грн. 

Рівень трансфертів з держбюджету до ВВП має тенденцію до підвищення, що 

означає  значну  централізацію  коштів  на  центральному  рівні.  Масштаби 

тіньових доходів, наведені журналом Forbes за 2016 р. становлять понад 30 % 

від загальних доходів населення.  

Основними  факторами,  що  становлять  загрозу  податковій  безпеці  в 

Україні є:  

1. Недовіра громадян та бізнесу до уряду.  

2.  Відтік  національного  капіталу  за  кордон.  Україна  входить  до  10‐ки 

країн  з  найбільшим  вимиванням  капіталів  у  світі,  a  1/3  прямих  інвестицій 

надходить з Кіпру, який являється офшорною зоною.  

3. Розвиток тіньової економіки перебуває на високому рівні порівняно 

з європейськими країнами, де становить близько 17%. 

4.  Значне  податкове  навантаження,  яке  при  невисокому  значенні 

розміру  ВВП  на  душу  населення  є  одним  із  найвищих  у  Європі  та  світі. 

Відповідно  до  результатів  глобального щорічного  дослідження  Paying  Taxes 

2015,  проведеного  компанією  PwC  спільно  зі  Світовим  Банком,  Україна 

посідає 108 місце в рейтингу із 189 країн. 

5. Корупційні зловживання. 

6. Надмірні витрати на адміністративний апарат і, зокрема, державний 

податковий апарат.  

7. Високий рівень податкового боргу. 

Отже, формування бюджетно‐податкової політики та наближення її до 

європейських  норм  зумовлює  необхідність  удосконалення  підходів  щодо 

визначення  її  ролі  у  забезпеченні  економічного  зростання  та  активізації 

розвитку підприємств. 
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ШЛЯХИ	ГАРМОНІЗАЦІЇ	ТА		
СТАНДАРТИЗАЦІЇ	НАЦІОНАЛЬНОЇ	МИТНОЇ	
ПОЛІТИКИ	З	МІЖНАРОДНИМИ	НОРМАМИ		

 

Забезпечення  національних  інтересів  держави,  побудованих  на  ста‐

лому розвитку економіки та добробуті громадян, є найбільш важливою функ‐

цією  держави.  Формування  національних  інтересів  держави  здійснюється 

відповідно  до  засад  внутрішньої  та  зовнішньої  політики.  Спрямованість 

вектору  розвитку  країни  на  інтеграцію  з  Європейським  Союзом  відповідно 

формує й законодавчі новації, які здебільшого відображають спрямованість їх 

до розбудови країни і співпраці з розвинутим світом. 

Мета дослідження  полягає  в  обґрунтуванні  необхідності  прискорення 

процесів гармонізації національного законодавства в митній сфері до міжна‐

родних норм та стандартів. 

Митна  політика –  це  система  принципів  та  напрямів  діяльності  задля 

реалізації економічних інтересів та безпеки за допомогою митно‐тарифних та 

нетарифних заходів регулювання зовнішньої торгівлі держави1. До основних 

принципів  митної  політики  держави  на  сучасному  етапі  можна  віднести 

політику  гармонізації  та  уніфікації  митної  діяльності  України  із  загально‐

прийнятими  в  міжнародній  практиці  нормами  і  стандартами.  Орієнтація  на 

уніфікацію  фіскальної  політики  особливо  яскраво  виявилась  в  процесі 

створення  єдиного  європейського  ринку.  Нині  в  Україні  фіскальна  функція 

залишається домінуючою при здійснені митної справи. У зведеному бюджеті 

України  за  2014  р.  Державна  фіскальна  служба  забезпечила  89%  доходів, 

майже 40% суми надійшло за рахунок діяльності митних органів. 

Перешкоджаючими факторами прогресивного розвитку митної справи 

на  сучасному  етапі  є  економічна,  політична  та  організаційна  нестабільність 

суспільства,  відсутність  системного  комплексного  бачення  подальшого 

розвитку митної політики, її цілей та пріоритетів, відсутність сталих орієнтирів 

                                                            
1	 Калінеску	 Т.	 В.	 Митна	 політика	 України	 та	 забезпечення	 	 економічної	 безпеки	 держави	 /	
Калінеску	Т.	В.,	Баляба	К.	В.	//	Наук.	Вісті	Далівського	ун‐ту	:	елекрон.	наук.	фах.	вид.	/	Східноукр.	
нац.	ун‐т	ім.	Володимира	Даля.	–	Сєвєродонецьк	:	[б,	в.].	–	Режим	доступу	:	archive.nbuv.gov.ua/e‐
journals/Nvdu/2010_1/10ktvebd.htm.	
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реформ у митній сфері, корупційний складник та захист тимчасових відомчих 

інтересів.  Незважаючи  на  гармонізаційні  процеси,  що  відбуваються  в 

економічному  союзі,  на  сьогодні  податкове  законодавство  окремих  країн 

світу, у тому числі країн‐членів ЄС зберігає суверенітет. Натомість національне 

митне законодавство зарубіжних країн, економічна політика яких спрямована 

на  розширення  та  сприяння  міжнародної  торгівлі,  базується  на  стандартах, 

закладених  у  Кіотській  конвенції  про  спрощення  та  гармонізацію  митних 

процедур,  Рамкових  стандартах  безпеки  Всесвітньої  митної  організації, 

багатосторонніх міжнародних угодах з питань митної справи. 

Питання  розвитку  зовнішньої  торгівлі  між  Україною  та  ЄС,  а  також 

важливість митних питань окремо зазначені в Угоді про асоціацію України та 

ЄС. Принциповими є вимоги до митного законодавства, яке має бути стабіль‐

ним  та  всеосяжним.  Положення  і  процедури  мають  бути  пропорційними, 

прозорими,  передбачуваними,  недискримінаційними,  об’єктивними  і мають 

застосовуватися уніфіковано та ефективно1. 

Україною  були  вжиті  заходи,  спрямовані  на  упорядкування  і  регулю‐

вання  митних  процедур  у  державі,  зокрема  участь  у  таких  універсальних 

міжнародних  організаціях,  як:  Всесвітня  митна  організація,  СОТ,  ООН,  що,  у 

свою чергу, стало основним стимулом для участі України в таких міжнародних 

договорах,  як:  Стамбульська  конвенція  про  тимчасове  ввезення  1990  р.; 

Міжнародна конвенція про Гармонізовану систему опису та кодування товарів 

1983  р.;  Митна  конвенція  про  міжнародні  перевезення  вантажів  із  застосу‐

ванням книжки міжнародного дорожнього перевезення 1975 р.; Міжнародна 

конвенція про затвердження умов проведення контролю вантажів на кордонах 

1982  р.,  а  також  основний  міжнародний  договір  у  цій  сфері  –  Міжнародна 

конвенція про спрощення та гармонізацію митних процедур 1973 р., які стали 

підґрунтям  для  імплементації  їх  положень  і  стандартних  правил  до  націо‐

нального митного  законодавства України,  Рамкові  стандарти безпеки Всесвіт‐

ньої митної організації. Декларація про наміри щодо впровадження Рамкових 

стандартів  Всесвітньої  митної  організації  на  національному  рівні,  підписана 

Державною митною службою України, надала правове підґрунтя для викорис‐

тання  міжнародних  стандартів  у  розвитку  митної  системи  та  узгодженості 

національних норм у митній сфері з міжнародними стандартами. 

У 2010 р. Державною митною службою України презентовано Концеп‐

цію  формування  Митної  служби  України  «Обличчя  до  людей»,  основною 

                                                            
1Угода	про	асоціацію	України	та	ЄС.	–	Режим	доступу:	www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?	
art_id=248387631		
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метою якої  є максимальне наближення митних процедур до європейських  і 

світових  стандартів,  їх  максимальне  спрощення  на  всіх  етапах,  скорочення 

впливу  людського  фактору  на  результати  митного  оформлення,  реалізація 

повноцінного партнерства між митними органами і бізнесом1. 

Значним досягненням у процесі  імплементації митного законодавства 

України  до  міжнародних  норм  стала  прийнята  у  2012  р.  нова  редакція 

Митного  кодексу  України2, що містить  низку  норм прямої  дії,  приведених  у 

відповідність  до  вимог  Кіотській  конвенції  про  спрощення  та  гармонізацію 

митних  процедур.  Однак,  на  сьогодні  необхідно  вдосконалити  окремі 

положення  діючого  митного  кодексу,  які  не  відповідають  повністю  або 

частково вимогам міжнародних договорів. 

Важливим індикатором того, що Митний кодекс України працює не на 

повну  силу,  на  думку  експертів,  служить  те,  що  не  відбулося  повноцінного 

перенесення акценту з контролю на етапі митного оформлення на активний 

розвиток  пост‐аудиту.  Однією  з  форм  митного  контролю  згідно  з  діючого 

редакцією Митного кодексу України є проведення документальних перевірок 

дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, 

у  тому  числі  своєчасності,  достовірності,  повноти  нарахування  та  сплати 

митних платежів. 

Рекомендації  Всесвітньої  митної  організації  стосовно  пост‐митного 

аудиту  містять  юридичні  та  операційні  основи  для  переведення  аудиту.  У 

рекомендаціях зазначено, що для полегшення пост‐митного аудиту необхідно 

прийняти  закон,  який  забезпечить  митниці  правову  основу  для  проведення 

аудиту,  а  також  встановить  права  та  обов’язки  аудиторів.  Кожна  митна 

адміністрація  повинна  розробляти  закони  та  правила,  які  створюються  на 

основі  національних  вимог  або  у  випадках,  коли  існує  митний  союз,  на 

регіональному рівні. У ст. 345 – 355 чинного Митного кодексу України міститься 

детальний порядок проведення документальних перевірок дотримання вимог 

законодавства України  з питань державної митної  справи,  але реалізація цих 

положень митного кодексу на сьогодні унеможливлена через певні обставини. 

Проведення  відповідно  до  законодавства  перевірок  і  звірок  платників 

податків,  у  тому  числі  після  проведення  митного  контролю  та  митного 

оформлення є функцією Державної фіскальної  служби України.  Безпосередньо 

                                                            
1	Обличчям	до	людей:	концепція	реформування	діяльності	митної	служби	України:	затверджена	
рішенням	 колегії	 Державної	 митної	 служби	 України	 29	 жовт.	 2010	 р.	 –	 Режим	 доступу:	
www.customs.gov.ua/dmsu/control/uk/publish		

2	Митний	кодекс	України	//	Відом.	Верховної	Ради	України.	–	2012.	‐	№	44	–	45,	№	46	–	47,	№	48,	‐	
Ст.	552		
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проведення перевірок покладено на територіальні органи Державної фіскальної 

служби  України,  до  складу  яких  входять  головні  територіальні  управління  та 

митниці.  Положенням  про  головні  управління  та  їх  структурою  передбачено 

проведення  податкового  та  митного  аудиту.  Що  стосується  митниць,  функ‐

ціонально  не  передбачено  проведення  пост‐митного  аудиту  та  відповідно 

проведення  будь‐яких  перевірок  у  формі,  що  передбачено Митним  кодексом 

України.  У  структурі  митниць  також  відсутні  відповідні  підрозділи.  За  таких 

обставин можна стверджувати, що практична реалізація  стандартів Всесвітньої 

митної організації з питань пост‐митного аудиту в країні не підтримується. 

Однією  з  найскладніших  та  спірних  в  митній  справі  категорій  зали‐

шається  митна  вартість,  а  також  спосіб  її  визначення.  Погляди  експертів, 

представників  бізнесу,  суддів,  контролюючих  органів  щодо  застосування 

митного  законодавства  при  визначенні  норм  та  контролі митної  вартості  не 

збігаються.  Тож  є  підстави  говорити  про  недосконалість  затверджених 

законодавством норм та вимог за цим напрямом. 

Отже, можна стверджувати, що зовнішня торгівля в умовах глобалізації 

вимагає від держав пристосуватись до зовнішніх умов, презентувати країну як 

спроможну  включитись  у  світові  інтеграційні  процеси.  Оптимальними 

умовами для цього є запровадження зарубіжного досвіду, оптимізація митної 

політики,  гармонізація  митного  законодавства  країни  з  міжнародним 

законодавством, а також дієва реформа в митній сфері. 

 

 

Войтович	В.В.,	студент	
Науковий	керівник	–	Татарин	Н.Б.,	к.е.н.,	доц.	

Львівський	національний	університет	імені	Івана	Франка	
	

ШЛЯХИ	ЕФЕКТИВНОГО	ФОРМУВАННЯ		
ТА	ВИКОРИСТАННЯ	КОШТІВ	МІСЦЕВИХ		

БЮДЖЕТІВ	ДЛЯ	ФІНАНСОВОГО	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	
РОЗВИТКУ	РЕГІОНУ	

 

Демократичний розвиток країни передбачає ефективне функціонуван‐

ня  територіальних  громад,  здатних  вирішувати  питання  самоврядного 

розвитку. Така здатність потребує відповідного фінансового забезпечення, що 

реалізується  через  формування  місцевих  бюджетів,  за  рахунок  видатків,  з 

яких  фінансуються  заклади  освіти,  культури,  охорони  здоров’я,  засоби 
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масової  інформації,  житлово‐комунальне  господарство,  різноманітні  моло‐

діжні програми. Фінансові ресурси регіону розглядаються як база для форму‐

вання  місцевих  бюджетів.  По‐перше,  це  джерела  створення  фінансових 

ресурсів  місцевих  органів  влади  –  валовий  внутрішній  продукт  регіону  та 

трансферти, по‐друге, форми виявлення – фондову та нефондову, і, по‐третє, 

цільове  призначення –  задоволення  суспільних  потреб  адміністративно‐

територіальної одиниці. 

Формування  та  використання  коштів  місцевих  бюджетів  необхідно 

розглядати  з  позицій  системного  підходу,  тобто  як  систему,  що  має  свою 

структуру,  характеризується  взаємозв’язками  елементів  та  їх  взаємним 

впливом.  Такий  підхід  дав  можливість  удосконалити  класифікаційні  ознаки 

системи формування доходів та видатків місцевих бюджетів. Це також надає 

змогу  систематизувати  інформацію  для  проведення  аналізу  дохідної  і 

видаткової  частини  місцевих  бюджетів  та  оцінки  фінансових  можливостей 

адміністративно‐територіальних  утворень.  Отже,  головним  у  розв’язанні 

проблеми  зміцнення  фінансової  незалежності  місцевого  самоврядування  в 

Україні є бюджетна децентралізація, високий рівень якої свідчить про демо‐

кратизацію суспільства та ефективне використання коштів у загальнодержав‐

ному масштабі. Сьогодні місцеві органи влади попри низку позитивних змін 

ще не отримали достатньої інституційної автономії в ухваленні рішень. 

Процес управління коштами місцевих бюджетів як  головної складової 

фінансового  забезпечення  місцевого  самоврядування  характеризується 

недостатністю  дохідної  бази,  залежністю  від  міжбюджетних  трансфертів  та 

неможливістю  місцевих  бюджетів  повністю  фінансувати  виконання  своїх 

обов’язків.  Тому  першочерговим  завданням  є  збільшення  дохідної  частини 

місцевих  бюджетів,  що,  своєю  чергою,  сприятиме  покращенню  роботи 

місцевих органів влади та зміцнить їхню самостійність. На сьогоднішній день 

у  фінансовій  політиці  України  є  проблема  місцевих  бюджетів.  Невиконання 

місцевими  органами  влади  планів  відрахувань  до  державного  бюджету 

створює  загрозу  як  власне  фінансовій  стабілізації,  так  і  проведенню 

структурних реформ.  

Практика, що  склалася у формуванні місцевих бюджетів,  залишається 

багато  в  чому  недосконалою,  в  ній  до  теперішнього  моменту  намітились 

істотні  протиріччя.  Перш  за  все  слід  відмітити  протиріччя  між  процесами 

формування місцевих бюджетів і їх виконанням. Перш за все, воно зводиться 

до того, що діюча практика місцевих бюджетів зберегла в своїй основі  старі 

державні  функції  планового  керівництва  народним  господарством,  тоді  як 
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виконання  місцевих  бюджетів  здійснюється  в  реальних  умовах  ринкової 

економіки,  що  розвивається,  з  властивими  їй  негативними  атрибутами 

(ростом  інфляції  і  цін,  підвищенням  рівня  безробіття,  падінням  життєвого 

рівня  населення).  В  результаті  місцеві  бюджети  різних  рівнів  перетворені 

практично  в  умовні  кошториси,  в  яких  постійно  спостерігається  відмінність 

дохідної і видаткової частини, що не може сприяти покращенню економічної 

ситуації і реалізації соціальних програм при переході до ринку. 

Дисбаланс  між  дохідною  і  видатковою  частинами  бюджетів  пояс‐

нюється  також  і  тим,  що  в  сучасних  умовах  відбуваються  два  протилежних 

процеси:  перший  −  це  спад  виробництва,  що  призводить  до  скорочення 

дохідної частини місцевих бюджетів, при неконтрольованому рості заробітної 

плати,  що  негативно  впливає  на  грошово‐кредитну  систему,  посилюється 

інфляція  і  зростають  ринкові  ціни,  а  другий  −  необхідність  збільшення 

видатків на соціальні програми при обмеженості бюджетних асигнувань для 

їх  фінансування.  В  такій  ситуації  збалансувати  доходи  і  видатки  бюджетів,  і 

тим  самим  домогтися  фінансової  стабільності  в  регіонах  України  стає  прак‐

тично нездійсненою задачею. 

Як  відомо,  в  умовах  ринкової  економіки  повинні  закріплюватися 

функції  держави.  Пов'язані  з  виконанням питань  соціальної  справедливості. 

Між  тим,  аналіз  формування  і  виконання  бюджетних  засобів  показує,  що 

метод,  який  існує  в  розподіленні фінансових  ресурсів  по  ланкам бюджетної 

системи носить в значній мірі конфіскаційний характер, що не може сприяти 

економічному  росту,  підвищенню  заінтересованості  регіонів  в  розвитку 

особистої  фінансової  бази.  Це,  в  свою  чергу,  не  дозволяє  якісно  рішати 

проблеми соціального захисту населення. 

Практичне  дослідження  процесу  формування  місцевих  бюджетів 

довело,  що  на  сьогоднішній  день  місцеві  органи  влади  не  володіють 

достатніми фінансовими ресурсами для організації  управління економікою  і 

соціальною сферою на своєму рівні. Це обумовлено цілою низкою обставин:  

 високими  рівнем  концентрації  фінансових  ресурсів  у  державному 
бюджеті країни, що знижує значення регіональних і місцевих бюджетів 

у вирішенні життєво важливих для населення задач; 

 домінуючою роллю регулюючих доходів у  структурі надходжень кош‐
тів  до  місцевого  бюджету  і  низькою  часткою  закріплених  за  терито‐

ріями податкових платежів; 

 діючою  практикою  формування  місцевих  бюджетів,  при  якій  збере‐
жений поки що в своїй основі механізм централізованого встановлення 
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нормативів  відрахувань  від  регулюючих  доходів,  хоча  вони  й  знахо‐

дяться у протиріччі з принципами бюджетної децентралізації; 

 тенденцією  встановлення  видатків  униз  по  бюджетній  системі  без 
відповідного  підкріплення  дохідними  джерелами,  що  призводить  до 

дотаційності багатьох, раніше збалансованих місцевих бюджетів. 

Аналіз  проблем  функціонування  місцевих  бюджетів  базового  рівня 

бюджетної  системи  дає  змогу  зробити  висновки  щодо  здійснення  заходів, 

спрямованих  на  покращання  умов  формування  місцевих  бюджетів.  По‐

перше,  необхідно  чітко розподілити  компетенції щодо розв’язання  конкрет‐

них завдань між центральними органами влади і органами регіонального та 

місцевого  самоврядування,  і  поступово  здійснювати  перехід  до  децентра‐

лізації  державних  фінансів.  По‐друге,  необхідно  вдосконалити  механізм 

міжтериторіального фінансового вирівнювання. Практика показала, що такий 

метод  регулювання місцевих  бюджетів  як  вилучення  надлишків  бюджетних 

коштів до бюджету вищого рівня та застосування індивідуальних підходів до 

встановлення нормативів відрахувань від загальнодержавних податків  і збо‐

рів  має  багато  недоліків:  він  не  тільки  негативно  впливає  на  дохідну  базу 

місцевих  бюджетів,  а  й  позбавляє  місцеві  органи  влади  стимулів  до  збіль‐

шення своїх доходів.  

Таким  чином,  вирішення  проблем  стосовно  формування  і  викорис‐

тання місцевих бюджетів в значній мірі визначило б розширення економічної 

самостійності регіонів країни. Адже те, наскільки вони політично незалежні  і 

фінансово забезпечені, справляє істотний вплив на формування демократич‐

них,  ринково  орієнтованих  систем  і  підвищує  шанси  на  успіх  реформ.  Для 

реального  забезпечення принципів  самостійності  в  складанні  і  використанні 

бюджетів  всіх  рівнів  необхідно,  щоб  кожна  ланка  бюджетної  системи  мала 

чітку,  визначену  законом дохідну базу,  а  взаємовідносини між державним  і 

регіональними бюджетами будувались з урахуваннями специфіки та перспек‐

тив соціально‐економічного розвитку регіонів. 
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ВПЛИВ	ПОДАТКОВОЇ	ПОЛІТИКИ	НА	РОЗВИТОК	
ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО	СЕКТОРУ	В	УКРАЇНІ	
 

Головним  інструментом  бюджетно‐податкової  політики  є  система 

оподаткування.  Податки  –  найважливіше  джерело  бюджетних  ресурсів 

держави,  необхідних  для  виконання  нею  своїх  суспільних  функцій.  Більша 

частина  доходів  зведеного  бюджету  України  формується  за  рахунок 

податкових  надходжень.  З  2011  року  по  2014  рік  частка  податкових  надхо‐

джень у доходах зведеного бюджету складала понад 80,0%, у 2015 році вона 

знизилася  до  77,9%.  У  структурі  податкових  надходжень  найбільшу  питому 

вагу  займають  чотири  податки:  ПДВ  –  35,2 %,  податок  на  доходи  фізичних 

осіб  ‐19,7%,  податок на прибуток – 7,7 %,  акцизний  збір – 12,4 %.  Податкові 

надходження  не  лише  виконують  фіскальну  функцію,  але  й  дають  змогу 

бюджетній  системі  перерозподіляти  ресурси  в  середині  держави  і  таким 

чином, впливати на макроекономічну ситуацію в країні.1 

Вплив вітчизняної податкової політики на розвиток підприємницького 

сектору є одним із найактуальніших та найдискусійніших питань економічної 

теорії і практики. Останнє зумовлене тим, що, з одного боку, підприємництво 

має  значні  можливості  у  здійсненні  реструктуризації  економіки,  активізації 

інноваційних процесів, підвищенні  інвестиційної спрямованості економіки та 

забезпеченні довгострокового соціально‐економічного зростання, а, з іншого 

боку,  роль  податків  в  економіці  є  багатогранною  –  від  суто  фіскальної  до 

стимулюючої.  Створена податкова система в Україні  і досі виконує  гіпертро‐

фовану  фіскальну  функцію  та  слабо  стимулює  розвиток  підприємницької 

ініціативи. 

В Україні є високий показник навантаження на комерційний прибуток 

підприємств,  понад  57 %  якого  вилучається  до  бюджету  та  позабюджетних 

соціальних  фондів.  На  сплату  внесків  та  відрахувань  з  фонду  оплати  праці 

припадає 43,1 % комерційного прибутку, на податок з прибутку підприємств – 

12,3 %. За показником імпліцитної ставки корпоративного податку середньо‐

статистичного підприємства Україна відповідає середньому рівню ЄС (12,4 %). 
                                                            
1	 Ярема	 Б.П.,	 Ситник	Н.С.	 Бюджетно	 –податкова	 політика	 України	 та	 напрями	 її	 реалізації/	 Б.П.	
Ярема,	Н.С.	Ситник//	Вісник	Хмельницького	національного	університету.‐	2016.	‐	№2.	–	С.70.	
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Водночас  у  країнах  з  новою ринковою економікою цей показник  є  відчутно 

нижчим,  ніж в Україні.  За рівнем оподаткування праці  вітчизняна податкова 

система є найбільш обтяжливою як з‐поміж країн ЄС (28,6 %), так і в цілому у 

світі (16,1 %)1. 

Певне  покращення  податкових  рейтингів  України  відбулося  після 

введення  в  дію  нового Податкового  кодексу,  проте  деякі  фахівці  вважають, 

що  окремі  його  норми  не  сприяють  пожвавленню  ділової  активності,  а 

навпаки  –  стримують  її.  Вони  твердять,  що  показово  зменшуючи  кількість 

податків,  уряд  «витіснив»  ті  з  них,  які  фактично  не  створювали  тиску  на 

економіку, а лише розподіляли кошти на підтримку окремих сфер. Вилучення 

із  системи  оподаткування  низки  платежів  ускладнило  життя  платникам,  які 

справляють їх в іншому режимі. Як наслідок, високою стає ймовірність втрати 

ресурсів,  зниження  темпів  економічного  зростання,  рівня  нагромадження 

капіталу. 

Згідно до останніх досліджень Світового банку і міжнародної аналітич‐

ної  корпорації  PwC,  заснованої  Price Waterhouse  and  Coopers &  Lybrand,  за 

даними 2015 р. Україна посідає 108‐ме місце із 189‐ти країн світу у рейтингу 

за  показником  простоти  слати  податків.  Загальний  обсяг  податкового 

навантаження  складає 52,9 %  порівняно  із  середньосвітовим рівнем 40,9 %. 

Час,  що має  витратити  у  середньому  платник  українських  податків,  складає 

350  годин на рік, тоді як середній показник у  інших країнах складає близько 

264 годин на рік. 

За  підрахунками  консалтингової  компанії  Boston  Сonsulting  Group, 

українські  підприємства  щороку  недоплачують  у  бюджет  25  млрд.  дол. 

Співвідношення податкових втрат до ВВП досягає 20%,  і  за цим показником 

Україна  в  лідерах  серед  інших  країн  рейтингу. Майже  20%  прибутку  прихо‐

вується  від  сплати  податків.  Лише  формалізовані  обсяги  податкових  пільг 

перевищують 50 млрд. грн. 

Недосконалість  системи  пільг  в  Україні  полягає  в  тому,  що  вона  не 

тільки  не  виявилася  достатньою  мірою  стимулювальним  важелем  для 

розвитку тих напрямів підприємництва, які цими пільгами користуються, а й 

створила  нерівномірне  податкове  навантаження  на  суб’єктів  господарюван‐

ня.  При  цьому  значна  частина  таких  пільг  не  має  достатнього  соціально‐

економічного обґрунтування, а беззаперечними лідерами за кількістю пільг є 

податок на додану вартість та податок на прибуток підприємств. 

                                                            
1	 Ярема	Б.П.,	 Ситник	Н.С.	 Бюджетно	 –податкова	 політика	 України	 та	 напрями	 її	 реалізації/	 Б.П.	
Ярема,	Н.С.	Ситник//	Вісник	Хмельницького	національного	університету.‐	2016.	‐	№2.	–	С.75	–	80.	
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Податкова політика не може претендувати на статус ефективної,  якщо 

вона  не  враховує  оптимальної  межі  податкового  навантаження  на 

конкретного  виробника  і  на  економіку  в  цілому.    В  Україні  ж  відбувається 

постійне перекладення податкового  тягаря  з одних підприємств на  інші, що 

негативно  відображається  на  показниках  їх  ефективності  та  конкуренто‐

здатності.  

Одним  із  дестабілізуючих  чинників  негативного  впливу  податкової 

системи  на  підприємницьку  діяльність  є  велика  кількість  винятків  із  зако‐

нодавства, які не лише послаблюють прозорість системи оподаткування, а й 

звужують податкову базу.  В більшості  випадків причиною вказаних деструк‐

тивних  податкових  зрушень  є  лобіювання  окремих  галузей  економіки,  сфер 

господарювання  в  законодавчих  органах.  Складна  система  оподаткування 

істотно  підвищує  витрати  на  адміністрування  податкових  платежів,  а  поза 

межами сфери оподаткування породжує негативні корупційні дії. 

Українська економіка потребує докорінних реформ та реалізації ефек‐

тивних  політичних  рішень  в  усіх  сферах.  Фінансова  політика  повинна  бути 

комплексною  та  узгодженою,  мати  постійний  вектор  розвитку  та  водночас 

оперативно  реагувати  на  поточний  економічний  стан.  Бюджетно‐податкова 

політика відіграє у цих процесах провідну роль. 

Задля проведення ефективної політики стягування податків першочер‐

говим  є  зниження  рівня  «тіньової»  економіки  в  державі.  За  розрахунками 

Мінекономрозвитку  у  І  кварталі  2016  року  рівень  тіньової  економіки  склав 

41% від офіційного ВВП. 

На  наш  погляд,  існує  декілька  ефективних  напрямків  покращення 

податкової  системи  та  податкової  політики  України.  Досить  продуктивним, 

може бути диференціація ставки податку на прибуток в  залежності від виду 

діяльності  або  запровадження  оподаткування  розподіленого  прибутку,  що 

сприятиме нагромадженню інвестиційних ресурсів підприємницькими струк‐

турами.  Диференціація  дасть  змогу  усунути  диспропорцій  між  реальною  і 

фінансово‐посередницькою  сферами,  якщо  для  останніх  ставку  податку  на 

прибуток  зробити  дещо  вищою  за  базову  ставку.  Оподаткування  тільки 

розподіленого прибутку у певному сенсі примирює обидві сторони (приклад 

Естонії).  З  одного  боку,  накопичення  реінвестованих  прибутків  звільняються 

від оподаткування, а дохід оподатковується виключно у той момент, коли він 

виводиться  з  бізнесу  на  користь  власників.  З  іншого  боку,  оподаткування 

відбувається  біля  джерела  походження  доходу  ‐  підприємства,  яке  легше 

контролювати, ніж доходи окремих людей. 
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Для зменшення  інфляційного потенціалу податкової  системи необхід‐

но  поетапно  знижувати  ставку  ПДВ,  в  першу  чергу  на  високотехнологічні, 

наукомісткі,  екологічно  безпечні  виробництва,  а  також  галузі,  що  видобу‐

вають  природні  ресурси,  головним  чином  енергоресурси,  і  продовольчі 

товари  (крім  підакцизних).  Одночасно  доцільно  запровадити  підвищені 

ставки ПДВ на застарілі технології. 

Сплата податків має носити обов’язковий характер. Система штрафів  і 

санкцій, громадська думка у країні мають бути сформовані таким чином, щоб 

несплата або несвоєчасна сплата податків були менш вигідні платникові, ніж 

вчасне і чесне виконання зобов’язань перед бюджетом. 

Таким чином, для підвищення ролі податкової системи в прискоренні 

економічного розвитку необхідно розробити податкову політику спрямовану 

на  стимулювання  вітчизняного  виробництва,  інноваційно‐інвестиційної 

діяльності,  споживчого  попиту,  а  також  посилення  регулюючої  і  контролю‐

ючої функцій держави щодо сплати податків. 
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АЛЬТЕРНАТИВНІ	ШЛЯХИ	РЕФОРМУВАННЯ	
ПОДАТКОВОЇ	СИСТЕМИ	УКРАЇНИ	

 

Податки  є  складною  й  надзвичайно  впливовою  на  всі  економічні 

явища  та  процеси  фінансовою  категорією.  Податкова  політика  держави 

повинна забезпечувати виконання таких завдань, як встановлення оптималь‐

них податків, які не лише не стримуватимуть розвиток підприємництва, але й 

забезпечуватимуть  надходження  до  бюджету  коштів,  достатніх  для  задово‐

лення державних потреб.  

Ринкове реформування економіки супроводжувалося неодноразовими 

спробами  удосконалити  податкову  систему  шляхом  прийняття  окремих 

законодавчих  актів.  Основна  проблема  української  податкової  системи 

полягає в надмірному навантаженні як на бізнес, так і на громадян. Питання 

реформування  назрівало  вже  давно,  а  після  того,  як  в  тінь  пішло  більше 

половини  економіки,  в  Мінфіні  вирішили,  що  вже  час  щось  із  цим  робити. 
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Мету  поставили  у  відомстві  амбітну:  створити  такі  умови,  за  яких  платники 

податків захочуть працювати «по‐білому». 

Податкова  реформа  не  створює  сприятливих  умов  для  економічного 

зростання;  фінансові  проблеми  для  уряду  залишилися  незмінними.  Саме  з 

цих причин потрібно запропонувати нові ідеї для податкового реформування. 

Відповідно  до  Указу  Президента  України  «Про  Стратегію  сталого  розвитку 

«Україна‐2020» показник ВВП на душу населення очікується на рівні 16000 $ в 

2020 році. Це навряд чи можливо, адже в такій ситуації податки повинні бути 

надійними  інструментами  економічного  розвитку.  Незважаючи  на  значення 

певних основних показників, не існує ніяких реальних тактичних заходів для їх 

досягнення. Конституційна реформа не була завершена. Відповідно до цього 

державні  функції  не  визначені  точно,  а  тому  досить  проблематичним  є 

встановлення  бюджетних  витрат,  які  є  основою  для  обґрунтування 

податкового тягаря. Має місце також нерівномірний розподіл ВВП за регіона‐

ми  держави.  За  оцінками  експертів,  в  Україні  вартість  майна  найбагатших 

верств населення у сорок разів перевищує  вартість майна найбідніших.  

В Україні також існує високий рівень доходів, які не обкладаються прями‐

ми податками. Враховуючи низький рівень податкового контролю, досить важко 

виявити приховані доходи, саме тому мають застосовуватися інші способи опо‐

даткування  прихованих  доходів.  Також,  на  нашу  думку,  основна  увага  уряду 

повинна бути зосереджена на оподаткуванні нерухомого майна і транспортному 

податку.  

Беручи  до  уваги  вищевказані  рекомендації,  основними  змінами  в 

податковій системі України мають стати:  

1.  Прямі  і  непрямі  податки.  В  сучасній  податковій  системі  України  і 

податкових системах постсоціалістичних країн ЄС переважають непрямі податки, 

а саме ПДВ, який, на нашу думку, повинен займати ключову роль. Повинна бути 

збережена тенденція, що податок на доходи фізичних осіб перевищує податок 

на  прибуток  підприємств.  Але  потрібно  змінити  саму  структуру  податку  на 

доходи  фізичних  осіб.  Пасивні  доходи  мають  оподатковуватися  за  вищими 

ставками,  ніж  трудові  доходи.  При  цьому  варто  також  зменшити  загальне 

податкове навантаження на доходи фізичних осіб. Це стимулюватиме збільшен‐

ня попиту споживачів і, відповідно, буде зростати надходження з ПДВ. Зважаючи 

на те, що обсяг майна відображає рівень індивідуального доходу, також було б 

виправданим  підвищення  ставки  податку  на  майно.  Якщо  людина  не  платить 

ПДФО, її доходи частково можуть бути оцінені шляхом сплати податку на майно. 

Також необхідно збільшити частку в доходах бюджету екологічного податку. 
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2. Ставки і об’єкти оподаткування. 

Основну  ставку  ПДВ  було  б  доцільним  залишити  без  змін,  20%, 

оскільки  частка  тіньових  доходів  (в  Україні  вона  становить  60%  від  ВВП) 

витрачається  на  споживання,  а  тому  було  б  справедливим,  якщо  кожна 

людина сплачувала б податок в казну пропорційно власним витратам. 

Сьогодні в Україні  спостерігається ситуація,  коли за умови зменшення 

купівельної спроможності споживачів підакцизних товарів, вживання алкого‐

лю і тютюнових виробів в основному залишається на тому ж рівні. Це відбу‐

вається за рахунок незаконного продажу цих товарів. Дане явище негативно 

впливає і на доходи бюджету, і на здоров’я людей. На нашу думку, необхідно 

розширювати об’єкти акцизного оподаткування, наприклад, включивши до їх 

складу ювелірні вироби і дорогі годинники.  

Необхідно  також  працювати  над  зниженням  ставки  податку  на 

прибуток підприємств, але спрощена система оподаткування для юридичних 

осіб повинна залишитись, незважаючи на її відсутність в країнах ЄС.  

Ставка  податку  на  доходи  від  трудової  діяльності  повинна  бути 

встановлена  на  рівні  15%,  оскільки  офіційна  заробітна  плата  в  Україні 

залишається  на  вкрай  низькому  рівні.  Ставка  цього  податку  надзвичайно 

висока,  і  це  є  основною  причиною  низького  рівня  офіційного  працевлашту‐

вання та масштабної тіньової економіки. Найважливіше – це «вивести» людей 

з тіньової економіки. Необхідно підвищити навантаження на пасивні доходи: 

15%  на  дивіденди  і  роялті.  Крім  того,  повинна  бути  введена  прогресивна 

шкала оподаткування доходів  за депозитами.  Частку  податку на майно  слід 

забезпечити на рівні не менше 1% від ВВП, так як цей податок повинен бути 

інструментом  боротьби  з  приховуванням  оподаткування  доходів.  Аналіз 

чинного  законодавства  в  частині,  що  регулює  справляння  транспортного 

податку, дає підставу зробити висновок про можливість збільшення фіскаль‐

ного ефекту від цього податку, включивши до об’єктів оподаткування судна, 

гелікоптери, літаки тощо.  

Можна  зробити  висновок,  що  податки  не  мають  зменшувати  спожи‐

вання і перешкоджати розвитку підприємницької діяльності в Україні; подат‐

кове  навантаження  повинно  розподілятися  рівномірно  між  платниками 

податків залежно від рівня їхніх доходів. Ці пропозиції розраховані на корот‐

кий  період  часу  і  спрямовані  на  поліпшення  умов  для  економічного 

зростання. 
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ЗНАЧЕННЯ	МІСЦЕВИХ	БЮДЖЕТІВ	У	СОЦІАЛЬНО‐
ЕКОНОМІЧНОМУ	РОЗВИТКУ	РЕГІОНІВ	

 

Важливою  складовою  повноцінного  розвитку  України  є  формування 

фінансово  забезпечених  органів  місцевого  самоврядування,  оскільки  наяв‐

ність достатніх коштів у місцевих бюджетах дає змогу оперативно вирішувати 

завдання соціально‐економічного характеру на рівні територіальної громади. 

Зміцнення  фінансової  основи  місцевої  влади  можливо  за  допомогою 

впровадження  реформи  децентралізації,  в  комплексі  як  адміністративно‐

територіальної,  політичної  та  фіскальної  (бюджетної),  адже  для  виконання 

делегованих, переданих на місця та власних повноважень органів місцевого 

самоврядування  необхідним  є  наявність  стабільних  та  достатніх  джерел 

наповнення місцевих бюджетів. 

Місцеві  бюджети  є  основним  джерелом,  фінансовою  базою  органів 

місцевого  самоврядування,  активною  формою  акумуляції  певної  частини 

фонду фінансових ресурсів, бо саме тут концентрується більше 70% загально‐

го  обсягу  фінансових  ресурсів  місцевого  самоврядування.  Вони  є  основною 

ланкою бюджетної  системи держави,  утворюючи  систему фінансових відно‐

син, що формуються між місцевими та державними бюджетами і в середині 

між місцевими бюджетами. 

Місцевим  бюджетам  нaлeжить  важлива  poль  для  фінансування 

соціального poзвитку, регулювання економіки дepжaви, сприяння швидкому 

poзвитку  ринкових  вiднocин,  зaбeзпeчeння макроекономічної  cтaбiльнocтi  в 

eкoнoмiцi.  

Фінансова  дeцeнтpaлiзaцiя  є  ocнoвoю  нeзaлeжнocтi,  життєздатності 

opгaнiв  місцевої  влaди,  яка  дaє  їм  можливості  виpiшувaти  важливі  питання 

місцевого знaчeння. Пpoтe,  реалізація  зaкpiплeнoгo  законодавством Укpaїни 

пpaвa  кожної aдмiнicтpaтивнo‐тepитopiaльнoї oдиницi  на  економічну  caмoc‐

тiйнicть нeмoжливa без нaявнocтi у кожного opгaну влaди власного бюджeту, 

права  йoгo  cклaдaння,  зaтвepджeння  i  викoнaння  без  втручання  вищих 

органів  влaди.  Тoбтo,  кожен  орган  влaди  пoвинeн  мaти  у  своєму  poзпopя‐

джeннi  обсяг  фiнaнcoвиx  ресурсів,  дocтaтнiй  для  організації  упpaвлiння 

eкoнoмiкoю i соціальною сферою на cвoїй тepитopiї. Пopяд iз цим він пoвинeн 
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бути  нaдiлeний  caмocтiйнicтю  в  упpaвлiннi  пoдaткaми  та  іншими oбoв’язкo‐

вими плaтeжaми, що нaдxoдять до вiдпoвiднoгo бюджeту.  

Отже, місцевим бюджетам вiдвoдитьcя вагома poль в eкoнoмiчнoму  i 

соціальному poзвитку peгioну, адже вoни є джерелом фінансування закладів 

ocвiти,  культуpи,  oxopoни  здopoв’я  нaceлeння,  засобів  масової  iнфopмaцiї, 

житлoвo‐кoмунaльнoгo  гocпoдapcтвa,  різноманітних  мoлoдiжниx  пpoгpaм, 

витpaт  пo  упopядкувaнню  населених  пунктiв.  Саме  з  місцевих  бюджетів 

здiйcнюютьcя видaтки на соціальний зaxиcт та соціальне забезпечення нace‐

лeння, утpимaння притулків та дитячих зaклaдiв‐iнтepнaтiв, допомоги ciм’ям з 

дiтьми, іншим мaлoзaбeзпeчeним i нeзaxищeним вepcтвaм нaceлeння. 

Місцеві бюджети стають основним  інструментом реалізації регіональ‐

ної політики та вирішення таких важливих завдань, як структурна перебудова 

економіки,  вирівнювання  економічного  розвитку  регіонів  та  ефективності 

територіального  поділу  праці,  розвиток  місцевого  господарства,  здійснення 

житлового  будівництва,  благоустрій  міст,  проведення  природоохоронних 

заходів та ін. Мicцeвi бюджeти є фінансовим планом poзвитку peгioнiв. Caмe в 

місцевих  бюджeтax  втілюється  політика  органів  місцевого  caмoвpядувaння, 

ocкiльки в залежності від напрямків витpaчaння ними коштів можна зpoбити 

висновки  про  пpiopитeтнi  напрямки  poбoти  органів  місцевого  caмoвpя‐

дувaння. 

Соціально‐економічне  зростання  регіонів  залежить  від  закріплених 

бюджетних повноважень та реальних можливостей органів місцевого самовря‐

дування  і  місцевих  органів  влади  здійснювати  економічний  розвиток 

територій, посилювати якісний розвиток соціального забезпечення населення. 

Важливою  передумовою  побудови  демократичної  держави  є  фінан‐

сова  незалежність  органів  місцевого  самоврядування,  оскільки  розв’язання 

більшості  фінансових  питань  саме  на  місцевому  рівні  є  основою  вирішення 

загальнодержавних  соціально‐економічних  і  політичних  проблем  у державі. 

Подальша  реалізація  реформи  бюджетної  децентралізації  та  забезпечення 

ефективності  механізму  бюджетного  регулювання  соціально‐економічного 

розвитку  потребує  розширення  прав  місцевих  органів  влади,  зміцнення  їх 

бюджетної  самостійності  та  визначення  відповідальності.  Першочерговими 

кроками на нинішньому етапі мають стати, зокрема:    

1. Прийняття  змін  до  Конституції  України  в  частині  децентралізації 

влади  та  визначення  функцій  місцевих  громад.  Їх  суть  полягає  у  чіткому 

розмежуванні  повноважень  органів  місцевого  самоврядування  та  держави, 

забезпеченні  передачі функцій  виконавчої  влади  від місцевих  адміністрацій 
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виконавчим  органам  рад  відповідного  рівня,  забезпечення  повноважень 

органів місцевого самоврядування фінансовими ресурсами шляхом їх участі в 

загальнодержавних  податках  та  компенсації  їх  витрат,  якщо  вони  виникли 

внаслідок рішень органів державної влади.    

2. Визначення прав та повноважень органів місцевого самоврядування 

та  об’єднаних  територіальних  громад, що  створюються  згідно  із  законом  та 

перспективним планом формування територій громад.  

3. Розробка та затвердження державних соціальних стандартів.  

4. Забезпечення  адресності  соціальних  пільг  шляхом  розробки  та 

затвердження  Міністерством  фінансів  України  та  Міністерством  соціальної 

політики України дієвого механізму адресного надання пільг  і  визначення  їх 

фінансової оцінки.   

5. Забезпечення зміцнення фінансового забезпечення місцевого само‐

врядування шляхом розробки Міністерством фінансів України та Державною 

фіскальною  службою України  змін до бюджетно‐податкового  законодавства 

для  запровадження  механізму  зарахування  до  місцевих  бюджетів  частини 

податку на прибуток підприємств, які включені до реєстру великих платників 

податків  та  мають  юридичну  реєстрацію,  виробничі  потужності  і  провадять 

свою діяльність на території області.  

6. Підвищення  ефективності  місцевих  податків  і  зборів  шляхом  удос‐

коналення  Державною  фіскальною  службою  України  та    Міністерством 

регіонального розвитку, будівництва та житлово‐комунального  господарства 

України механізму їх адміністрування та формування єдиної бази даних (для 

податку на нерухомість).    

7. Забезпечення  удосконалення  системи  планування  регіонального 

розвитку  шляхом  розробки  і  затвердження  Міністерством  регіонального 

розвитку,  будівництва та житлово‐комунального  господарства України мето‐

дичних рекомендацій щодо проведення моніторингу  та оцінки результатив‐

ності  регіональних  стратегій  і  планів  заходів,  а  також методичних  рекомен‐

дацій щодо формування і виконання плану соціально‐економічного розвитку 

об’єднаної територіальної громади.  

8. Забезпечення  системності  та  узгодженості  нормативно‐правового 

забезпечення бюджетного процесу в Україні.  

Формування ефективної бюджетної політики та дієвої моделі управлін‐

ня  державними  фінансами  є  запорукою  стабілізації  динаміки  соціально‐

економічного розвитку та забезпечення реалізації державних функцій. Період 

посткризового  відновлення  формує  специфічні  вимоги,  які  обумовлюють 
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необхідність реформування усіх складових бюджетної політики, насамперед, 

механізмів  її формування  та реалізації.  Реформування  її  складових потребує 

певного  часу  та  узгодженого  механізму  дій  усіх  його  суб’єктів.  Формування 

ефективного механізму бюджетного регулювання є однією з умов успішного 

розвитку та забезпечення прогресивних змін. Світова практика доводить, що 

найефективнішими  стали  ті  реформи,  у  яких  був  чітко  узгоджений  взаємо‐

зв’язок цілей та завдань державної політики, їх системність та прозорість. 

 

 

Іськевич	П.В.,	студент	
Науковий	керівник	–	Дубик	В.Я.,	к.е.н.,	доц.	

Львівський	Національний	Університет	імені	Івана	Франка	
	

ОПОДАТКУВАННЯ	МАЛОГО	БІЗНЕСУ	В	УКРАЇНІ:	
ПРОБЛЕМИ	ТА	ШЛЯХИ	ЇХ	ВИРІШЕННЯ	

 

Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні, як і в будь‐якій іншій 

державі, являється пріоритетним напрямом фінансово‐економічної політики. 

Адже  сектор  малого  та  середнього  бізнесу  –  це  основа  формування 

середнього  класу,  це  фактор  впливу  на  безробіття,  а  також  джерело 

благополуччя окремих верств суспільства і держави в цілому. МСП являється 

двигуном  інноваційного  розвитку  економіки,  який  задає  динаміку 

структурних  зрушень  у  тій  чи  іншій  сфері.  Окрім  цього, МСП  займає  значну 

частку у структурі ВВП більшості розвинутих держав  світу.  

Роль  малого  та  середнього  підприємництва  у  добробуті  держави 

визначає основне завдання державної політики в сфері економіки – розвиток 

та  всебічне  сприяння  розширенню  сектору  МСП.  Саме  в  такому  аспекті  і 

закладена  причина  особливої  уваги  держави  до  оподаткування  малих  та 

середніх  підприємств.  За  таких  обставин  податкове  навантаження  на  цей 

сектор  економіки  визначається  через  оптимальне  поєднання двох факторів: 

так  як  на  МСП  при  падає  значна  частина  ВВП,  держава  в  лиці  податкових 

органів  повинна  забезпечити  достатні  податкові  надходження  до  бюджетів 

усіх  рівнів,  і  в  той  же  час,  оподаткування  МСП  не  має  перешкоджати  його 

нормальному функціонуванню та розвитку. 

На  даний  час,  малі  та  середні  підприємства  в  Україні  виступають 

елементами структурної переорієнтації регіональної економіки,  і орієнтовані 

на  підвищення  доходів  місцевих  бюджетів.  Така  ситуація  зумовлена 
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наростаючими  настроями  децентралізації  у  адміністративній  та  бюджетній 

сферах,  а  також  війною  на  окупованій  частині  території  України,  внаслідок 

чого наша держава несе значний економічний збиток.  

Так  як,  саме  оподаткування  є  основним  фінансовим  інструментом 

взаємин малого  бізнесу  та  держави,  то  остання має  створити  найоптималь‐

ніші умови для функціонування перших,  і водночас забезпечення належного 

фіскального  ефекту  від  оподаткування.  В  Україні,  для  цього,  підприємствам 

створили  можливість  вибору  податкового  режиму  –  загальний  чи  спеціаль‐

ний. У відповідності до цього, підприємства отримали можливість сплачувати 

лише  один  вид  податку  –  єдиний  податок,  який  сплачується  до  місцевих 

бюджетів.  Такий  хід  позитивно  відзначився  на  простоті  адміністрування  та 

стягнення  податків  із  суб’єктів  підприємництва,  що  обрали  СПР,  а  також 

забезпечив зменшення рівня податкового навантаження на бізнес. 

Задля  розвитку  малого  підприємництва  у  розвинутих  країнах  світу 

практикується  ряд  держаних  програм  підтримки,  що  стосуються  створення, 

фінансування,  оподаткування  та подальшого фінансування підприємств.  Так, 

у  найбільш  розвинутих  державах  малі  підприємства  становлять  70‐90%  від 

загальної  кількості  підприємств.  В  Італії  73%  усього  робочого  населення 

зосереджено у секторі малого бізнесу. В загальному по країнах ЄС у малому 

бізнесі працює ¾ усього робочого населення. 

 
Таблиця	1	

Розвиток	малого	бізнесу	Європі	

Країна 

Кількість 
малих 

підприємств, 
тис. 

Зайнятих в малих 
підприємствах, 

млн. чол. 

Частка малих 
підприємств у 
ВВП країни, % 

Великобританія	 2630	 13,6	 50‐53	
Італія	 3920	 16,8	 57‐60	
Німечиина	 2290	 18,5	 50‐54	
Франція	 1980	 15,2	 62‐65	
ЄС	 15770	 68	 63‐67	

 

Що  ж  до  України,  то  станом  на  1.01.2016,  у  державі  налічувалось 

близько  1574,1  тис.  малих  підприємств,  що  становить  94,3%  усіх  зареєстро‐

ваних підприємств.  Частка малого бізнесу у ВВП України у 2015  році    стано‐

вить 15,4%, що у порівнянні із розвинутими країнами, говорить про проблеми 

у відповідному секторі. До того ж, на малих підприємствах зайнято лише 2% 

від усіх зайнятих  по країні. Зазначимо, що подана інформація може дещо не 
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відповідати дійсності, адже офіційна статистика не враховує тіньовий сектор. 

Зазначимо  той  факт,  що  більше  половини  усіх  малих  підприємств 

належать до суб’єктів які оподатковуються згідно СПР, і сплачують лише єди‐

ний  податок.  За  2015  рік,  відповідні  підприємства  сплатили  до  місцевих 

бюджетів  єдиного  податку  на  суму  5,43  млрд.  грн.,  що  у  порівнянні  із 

попереднім періодом на 11% більше (у 2014 цей показник становив 4,8 млрд. 

грн). Відповідна тенденція говорить про те, що СПР є ефективним з точки зору 

наповнення  бюджетів,  однак  наявною  є  диспропорція  у  забезпеченні 

соціального  ефекту  –  низька  частка  у  ВВП,  невелика  порівняно  із  європей‐

ськими  країнами  частка  зайнятих  у  секторі  МБ,  тощо.  Кричущою  є  і  невід‐

повідність  із  загальноєвропейською  тенденцією  –  чим  більша  кількість,  тим 

більший ефект, який виражає долю у ВВП країни. Звідси, випливає судження 

про наявні недоліки в організації взаємин між державою та малим бізнесом. 

Так,  поряд  із  спрощеними  умовами  подання  звітності,  обліку  госпо‐

дарської діяльності, правом вибору на сплату чи несплату ПДВ, у СПР просте‐

жується  ряд  недоліків,  що  обтяжують  можливість  суб’єктів  малого  бізнесу 

розвиватись: 

 обмеження у обсягах виручки суб’єктів МБ, що породжує пошук остан‐

німи  різноманітних  легальних  і  нелегальних  шляхів  приховування 

доходів; 

 недосконала  система  авансових  платежів  до  бюджету,  що  упускає 

ризик недоотримання задекларованої суми доходів; 

 єдиний податок не враховує суми витрат які несе підприємство, що дає 

широке поле для різноманітних махінацій із перенесення суми доходу 

на інші статті; 

 широкий діапазон %  ставок,  які встановлює орган місцевого самовря‐
дування,  що  дає  можливість  безконтрольно  навантажувати  суб’єктів 

МБ занадто високими податками. 

Україна  досить  дієво  переймає  досвід  інших  країн  у  сфері  оподатку‐

вання малого  бізнесу,  про що  говорить  ефективність  СПР.    Однак  існує  ряд 

прогалин,  негайне  виправлення  яких  забезпечить  відповідний  ефект.  Як  не 

прикро  було  б  констатувати,  вплив  цих  факторів  на  малий  бізнес  значно 

великий, внаслідок чого держава, її підприємці та населення  недоотримують 

значної кількості благ. 

Необхідним  є  формування  та  подальше  узгодження  такої  державної 

політики  підтримки малого  бізнесу  і  його  оподаткування,  контролю  за  його 

діяльністю, а також мінімізувати втручання органів влади в діяльність суб’єкта 
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господарювання.  

Підводячи  підсумок,  зазначимо,  що  оподаткування  малого  бізнесу  в 

Україні  обросло  значними  проблемами,  однак  це  не  означає  що  ідея  її 

впровадження була поганою, це означає, що хороша ідея задіяна не ефектив‐

но. Необхідним є подальше вдосконалення механізмів оподаткування малого 

бізнесу, при цьому першочерговим має стати пошук компромісу між держа‐

вою  та  підприємцями,  тобто  встановлення  балансу  між  зобов’язаннями  та 

обмеженнями які падають на підприємства і новими можливостями, які вони 

отримають. 

 

 

Кукайло	Х.В.,	аспірант	
Львівський	національний	університет	імені	Івана	Франка	

	
ПОДАТКОВА	КУЛЬТУРА	ЯК	АСПЕКТ		
ОПТИМІЗАЦІЇ	ПОДАТКОВОЇ	СИСТЕМИ		

 

Яким  би  ідеальним  не  було  податкове  законодавство,  ефективним 

воно  стає  тільки  при  усвідомленні  учасниками  податкового  процесу  своїх 

обов'язків, при повній та своєчасній сплаті податків  і зборів до бюджетів. На 

жаль, на сьогоднішній день рівень податкової культури знаходиться на низь‐

кому  рівні  і  потребує  розроблення  стратегічного  плану  розвитку  Державної 

податкової служби України. Історично, політично, ментально склалось так, що 

громадяни  не  довіряють  державі,  не  довіряють  ціленаправленості  коштів  із 

бюджетів держави. 

Вперше термін «податкова культура» використав у своїй статті «Еконо‐

мія  і  соціологія  податку  на  прибуток»  Йозеф Шумпетер,  який  зазначив,  що 

«податкова  культура  є  вираженням  людської  духовності  та  творчості, 

спрямованим на збільшення рівня податкової свідомості суспільства».  

Податкова культура – це складне соціально‐економічне явище, і аналіз 

наукової  літератури  свідчить про відсутність  єдиного підходу до визначення 

терміна «податкова культура». Можна узагальнити  та  сказати, що, на думку 

вчених,  під  податковою  культурою  розуміють  рівень  розвитку  суспільства, 

виражений  в  існуючих  нормах  системи  оподаткування,  глибині  податкових 

знань  населення,  умовах  розвитку  підприємництва,  а  також  в  усвідомленні 
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потреби виконання податкових зобов’язань1.  

У  2015  році  органами  Державної  фіскальної  служби  України  (далі  – 

ДФС) проведено 4,5 тис. планових документальних перевірок суб’єктів госпо‐

дарювання,  21,2 тис.  позапланових  документальних  перевірок    та  50,4 тис. 

зустрічних  звірок  (на  15,3 тис.,  або  23%,  менше,  ніж  у  минулому  році).  За 

результатами  перевірок  у  2015 році  до  бюджету  донараховано 

36,5 млрд. грн.  грошових  зобов’язань,  у  т.ч.  за результатами планових доку‐

ментальних перевірок – 18,5 млрд. грн., позапланових – 18,0 млрд. гривень2.  

Як  бачимо,  платники  податків  не  зацікавлені  добровільно  сплачувати 

податки. Завдяки  органам ДФС донараховано 1,84% ВВП. 

Податкове  законодавство  складне  в  адмініструванні,  тому  одними  з 

пріоритетних  напрямків  детінізації  економіки  є  роз'яснення  законів,  допо‐

мога у веденні документації та консультаційна підтримка платників податків. 

Протягом  січня‐грудня  2015 року  до  ДФС  та  її  територіальних  органів 

надійшло  25 168 звернень  (індивідуальне,  колективне  та  анонімне)  від 

34 280 громадян.  Порівняно  з  відповідним  періодом  минулого  року  (28 447 

звернень) кількість звернень зменшилась. 

Найбільше  звернень  до  ДФС  та  її  територіальних  органів  (з  ураху‐

ванням  окупованих  територій  України  до  моменту  окупації  та  зони  АТО) 

надійшло від жителів Харківської області (2 672) та м. Києва (2 600), наймен‐

ше – з Луганської (263) та Тернопільської областей (401). 

У  2015  році  від  27 926  громадян  до  ДФС  усіх  рівнів  надходили 

звернення:  

 поштою  (безпосередньо  від  громадян)  –  15 973  звернення  (63,4% 
загальної кількості звернень); 

 на  особистому  прийомі  –  47  звернень  (0,2%  загальної  кількості  звер‐
нень); 

 через  уповноважену  особу  –  213  звернень  (0,85%  загальної  кількості 
звернень); 

 через  органи  державної  влади  вищого  рівня  –  784  звернення  (3,1% 

загальної  кількості  звернень),  а  саме:  Адміністрацію  Президента 

України – 196, Верховну Раду України – 108, Кабінет Міністрів України – 

480); 

                                                            
1	Замасло	О.Т.	Аналіз	сучасного	стану	податкової	культури	в	Україні	/	Замасло	О.Т.,	Бойчук	О.І.	//	
Бізнес	Інформ.	–	2015.	–	№11.	–	C.	352.		

2	Звіт	про	виконання	плану	роботи	Державної	фіскальної	служби	України	на	перше	півріччя	2015	
року	 [Електронний	 ресурс]	 /	 Державна	 фіскальна	 служба	 України.	 –	 Режим	 доступу	:	
http://sfs.gov.ua/data/files/131201.pdf.	
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 через  Генпрокуратуру  та  її  територіальні  підрозділи  –  182  звернення 
(0,7% загальної кількості звернень); 

 через правоохоронні органи – 461 звернення (1,8% загальної кількості 
звернень); 

 через міністерства та інші органи влади – 626 звернень (2,5% загальної 
кількості звернень); 

 через  місцеві  органи  влади  –  318  звернень  (1,3%  загальної  кількості 
звернень); 

 від депутатів – 269 звернень (1,1% загальної кількості звернень);  
 через  засоби  масової  інформації  –  11  звернень  (0,05%  загальної 
кількості звернень); 

 від  інших органів, установ, організацій – 24  звернення  (0,1%  загальної 
кількості звернень). 

За січень‐грудень 2015 року керівниками та посадовими особами ДФС 

усіх  рівнів  прийнято  6354  громадян  та  проведено  (згідно  з  графіками) 6260 

прийомів (24,9% загальної кількості звернень (25 168)). 

Все більшої масовості набувають звернення у письмовій або електрон‐

ній  формі.  Це  заощаджує  час,  а  також  надає  підтвердження  достовірності 

отриманої інформації.  

Усі  звернення,  що  надійшли  до  ДФС  та  її  територіальних  органів  за 

січень‐грудень 2015 року за ознакою надходження поділяються на: 

 первинні – 24 397 (96,9% загальної кількості звернень); 
 повторні – 179 (0,7% загальної кількості звернень); 
 дублетні – 450 (1,8% загальної кількості звернень); 
 неодноразові – 142 (0,5% загальної кількості звернень); 
 із загальної кількості звернень масові – 45 (0,1%)1. 
До органів ДФС поступає значна кількість звернень, однак зафіксовані 

дані  показують,  що  тільки  незначний  відсоток  громадян  звертаються 

повторно.   

Професіоналізм  і  взаємна  відповідальність  є  основними  показниками 

нового  рівня  співпраці  держави  та  платників  податків,  а  також  високої 

податкової  культури  та  податкової  дисципліни.  Основна  мета  податкових 

органів  має  бути  спрямована  на  протистояння  закріпленню  в  суспільстві 

                                                            
1	Інформаційна	довідка	за	січень‐грудень	2015	року	про	стан	роботи	зі	зверненнями	громадян	і	
порушені	 у	 них	 питання	 [Електронний	 ресурс]	 /	 Державна	 фіскальна	 служба	 України.	 –	 Режим	
доступу	:	 http://sfs.gov.ua/priymalnya‐gromadyan/zvernennya‐gromadyan/priyom‐gromadyan/	 stan‐	
rozglyadu‐zvernen/231919.html.	
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свідомого  ухилення  від  сплати  податків  як  акту,  який  зберігає  особисту 

вигоду.  Важливо  сформувати  не  тільки  позитивний  образ  працівника 

податкового органу, а й сумлінного платника податків. Неправомірні дії однієї 

зі сторін призводять до нестабільності всієї системи і неефективності застосо‐

вуваних заходів. 

Отже, образ податківця – це «лице» фіскальної служби. Високий рівень 

кваліфікації,  етичні  та  моральні  норми,  компетентність  працівників,  знання 

податкового законодавства – запорука довіри до державних органів.  Грома‐

дяни повинні бачити в державних органах друга, якому можна довіряти, який 

готовий  допомогти,  підказати,  роз’яснити.  Ось  чому  працівникам  органів 

державної  фіскальної  служби  необхідно  велику  увагу  приділяти  курсам 

підвищення  кваліфікації,  професійним  тренінгам,  тримати  руку  на  пульсі 

законодавчих змін та нововведень. 

 

 

Нітман	І.І.,	аспірант	
Львівський	національний	університет	імені	Івана	Франка	

	
ПОДАТКОВИЙ	МЕХАНІЗМ	ДЕРЖАВНОЇ	ПІДТРИМКИ	

РОЗВИТКУ	ПІДПРИЄМНИЦТВА	В	УКРАЇНІ	
 

Успішне  функціонування  сектору  малого  та  середнього  підприєм‐

ництва дає для  країни  зростання економічно  важливих показників,  таких  як 

збільшення  кількості  робочих  місць,  підвищення  рівня  ВВП,  пожвавлення 

економічної конкуренції, розвиток регіонів, запровадження нових технологій 

та  інновацій,  нажаль,  увага  держави  до  розвитку  даного  сектору  в  останні 

роки  відійшла  на  задній  план.  Варто  відзначити,  що  загальний  прогноз 

державних  та  неурядових  інституцій  в  Україні  щодо  розвитку  малого  та 

середнього  бізнесу  залишається  доволі  оптимістичним,  хоча  політична  та 

економічна  ситуація в державі на даний час не  є  сприятливою платформою 

для ведення бізнесу.  

Тому  особливої  актуальності  набуває  докорінна  переорієнтація  дер‐

жавної  політики  на  всебічну  підтримку  малого  та  середнього  бізнесу  і 

визнання  його  виняткового  становища  в  суспільно‐економічному  житті 

держави. Підприємництво не в  змозі  самостійно вирішувати ряд питань,  які 

виникають в процесі правових, фінансово‐економічних, соціальних відносин, 

протидіяти  таким  економічним  явищам,  як  монополія,  інфляція  та  інші. 
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Світова  практика  показує  важливість  затвердження  чітких,  однозначних  і 

ефективних  законодавчих  норм,  які  б  гарантували  рівні  підприємницькі 

можливості, визначали умови реєстрації, прозорі правила ведення діяльності, 

конкурентне  середовище,  та  давали  можливість  успішного  проведення 

підприємницької діяльності.  

Згідно  експертного  опитування  різних  груп  інтересів,  зацікавлених  у 

розвитку  МСП,  відображеного  в  звіті  Центру  громадської  експертизи  «Роз‐

виток  малого  і  середнього  підприємництва  в  Україні:  проблеми,  потреби, 

перспективи»,  учасники  вказали  на  найгостріші  проблеми  розвитку  МСП  у 

2015 році, а саме: 

1. Організація  корупційних  схем  між  органами  влади  різних  рівнів  та 

суб’єктами підприємницької діяльності. 

2. Відсутність доступу МСП до фінансово‐кредитних ресурсів. 

3. Надмірний податковий тиск, складне адміністрування податків. 

4. Незахищеність  та  складні  умови  конкуренції,  що  призводить  до 

проведення частини діяльності в тіні або нелегально. 

5. Домінування  великого  бізнесу  через  просування  їх  інтересів  на 

загальнодержавному рівні.  

Окрім того, малий та середній бізнес стикається з незахищеністю прав 

власності, нестабільністю державної політики щодо його підтримки, невико‐

нанням важливих положень та законодавчих норм. 

Три  з  п’яти  наведених  проблем  стосуються  податково‐бюджетної 

системи та вказують на потребу вдосконалення саме цих механізмів держав‐

ного  регулювання.  Ефективна  і  грамотна  система  оподаткування може  бути 

одночасно і стимулом для розвитку МСП,  і  інструментом впливу на напрями 

підприємницької діяльності.  

Проте,  відповідно  до  опитування  керівників  компаній  малого  та 

середнього сегменту щодо бар’єрів ведення бізнесу в Україні, проведеного в 

рамках  Всесвітнього  економічного  форуму,  19,6%  респондентів  визначили 

податкове  законодавство  основним  чинником,  що  перешкоджає  підприєм‐

ницькій діяльності. Окрім того, результати соціологічного опитування «Рівень 

сприйняття  корупції  бізнесом»,  яке  проводили  Transparency  International 

Україна, ПриватБанк, ТОВ Аудиторська фірма «ПрайсвотерхаусКуперс» («PwC 

Україна»)  та  GfK  Ukraine,  показали,  що  26,7%  суб’єктів  підприємницької 

діяльності  вказали на найбільшу корумпованість органів Державної фіскаль‐

ної служби України. 

Згідно  рейтингу  Doing  Business  –  2016  щодо  сприятливості  бізнес  – 
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середовища  (дані  Світового  банку  та  Міжнародної  фінансової  корпорації 

(IFC)) в частині легкості ведення бізнесу Україна посідає 83 місце (див. табл.1). 

Одним  з  важливих  напрямків  оцінки  простоти  ведення  бізнесу  є  система 

оподаткування, де наша держава знаходить на 107 місці.  

 
Таблиця	1	

Рейтинг	сприятливості	бізнес	–	середовища	в	частині	оподаткування	в	Україні	
та	сусідніх	країнах	в	2016	році	

Показник 
Країна 

Україна Польща Угорщина Білорусь Молдова

Загальне	місце	в	
рейтингу	
сприятливості	
ведення	бізнесу	 83	 25	 42	 44	 52	
Оподаткування	 107	 58	 95	 63	 78	
Частота	виплат	
(кількість	на	рік)	
Час	(кількість	годин	
на	рік)	
Загальна	податкова	
ставка	податку	(%	від	
прибутку)	

5	
350	
	

52,2	

7	
271	
	

40,3	

11	
277	
	

48,4	

7	
176	
	

51,8	

21	
186	
	

40,2	

 

Вищенаведений  аналіз  свідчить  про  неефективність  податкової 

системи України  та потребу  її  подальшого реформування,  зокрема  стосовно 

малого та середнього підприємництва. 

Аналіз  спрощеної  системи  оподаткування,  котра  згідно  чинного 

законодавства  застосовується  суб’єктами  малого  підприємництва,  показав 

дієвість  механізму  державної  підтримки.  Завдяки  даній  системі  значно 

збільшилась  кількість  суб’єктів МСП  та  надходження  до місцевих  бюджетів. 

На  сьогоднішній  день  ведеться  дискусія  щодо  доцільності  застосування 

спрощеної системи оподаткування через нерівність в оподаткуванні окремих 

суб’єктів  господарювання,  випадки  зловживання  чи  уникнення  відповідаль‐

ності  за  невиконання  певних  законодавчих  норм.  Проте,  потрібно  розуміти, 

що  скасування  даної  системи  призведе  до  ще  більшої  тінізації  та  різкого 

скорочення  сектору  малого  та  середнього  бізнесу.  Пропоновані  Міністер‐

ством  фінансів  зміни  щодо  вирівнювання  ставок,  зниження  максимального 

обороту,  обов'язкове  застосування  касових  апаратів  покликані  подолати 

зловживання,  зняти  бар’єри  для  росту  бізнесу,  а  також  стимулювати  конку‐

ренцію.  Ці  зміни  наблизять  умови  оподаткування  до  загальних,  що  вимага‐

тиме  від МСП підвищувати податкову  грамотність,  збільшувати  затрати  часу 
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та ресурсів на сплату нових податків. Реформування передбачає розширення 

застосування  у  податковій  системі  України  принципів  горизонтальної 

справедливості  ‐  підприємства,  що  мають  однакові  доходи,  сплачують 

однаковий  податок,  та  вертикальної  справедливості  ‐  підприємства,  що 

мають  різні  доходи,  сплачують  податки  у  різному  розмірі.  Однак,  реформа 

буде успішною лише за умови усунення репресивної та здирницької системи 

адміністрування  податків,  інакше  наслідки  наближення  можуть  бути 

негативними для малого та середнього бізнесу.  

 
 

Нечай	Н.В.,	аспірант		
Львівський	національний	аграрний	університет	

	
АКТИВІЗАЦІЯ	ІНВЕСТИЦІЙНИХ		

ПРОЦЕСІВ	В	АГРАРНИХ	ПІДПРИЄМСТВАХ	ЗА	
ДОПОМОГОЮ	РОЗРОБЛЕННЯ	ТА	РЕАЛІЗАЦІЇ	

ІНВЕСТИЦІЙНИХ	ПРОЕКТІВ	
 

В  процесі  провадження  інвестиційної  діяльності    відбувається  тісний 

економічний  взаємозв’язок  між  об’єктами  і  суб’єктами  економічної  діяль‐

ності,  при  цьому  особливо  якісні  результати  можна  отримати  в  результаті 

розроблення та реалізації інвестиційних проектів. Інвестиційний проект (ІП) – 

це  комплекс  заходів, що  здійснюються  інвестором  з метою  реалізації  свого 

плану нарощування капіталу.  

Основними  ознаками  ІП  є:  зміна  стану  проекту,  обмеженість  у  часі, 

обмеженість ресурсів, неповторність. Відповідно до цього дії інвестора мають 

бути  оптимальними  для  досягнення  поставлених  цілей  за  обмежених 

часових, фінансових  і матеріальних ресурсів.  Також важливо  врахувати    такі 

риси  інвестиційного проекту: виникнення,  існування та закінчення проекту в 

певному  оточенні;  зміна  структури  проекту  з  триванням  його  життєвого 

циклу; наявність певних зв’язків між елементами проекту; можливість відміни 

вхідних ресурсів проекту.  

Розроблений реальний ІП дозволяє спочатку власникам і менеджерам 

підприємства,  а  потім  стороннім  інвесторам  всебічно  оцінити  доцільність 

його  реалізації  та  очікувану  ефективність.  Життєвий  цикл  інвестиційного 

проекту  охоплює  певний  проміжок  часу  від  появи  відповідної  ідеї  до 

практичного  її  втілення,  а  від  так  безпосередньо  впливають  на  фінансову 
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стійкість  об’єкта  інвестування.  Актуальність  інвестиційного  проектування 

зумовлена  позитивним  європейським  досвідом,  їх  розробка  та  реалізація 

сприяє  притоку  іноземного  капіталу,  покращенню  фінансово‐економічних 

показників окремих галузей, областей та країни в цілому.  

За період від 2010 р. до 2016 р. в аграрній сфері Тернопільської області 

розроблено і реалізовується 43 інвестиційних проекти, з них 18 в ІІ сфері АПК 

(від загальної кількості 4,7 % ‐ в рослинництві і 37,2 – в тваринництві) та 25 в ІІІ 

сфері АПК (від загальної кількості 27,9 %  ‐ в сфері переробки і 30,2 – в сфері 

зберігання).  Як  бачимо,    тваринництво  і  переробка  найбільш  інвестиційно 

привабливі напрямки реалізації ІП.  

За терміном реалізації впроваджені інвестиційні проекти поділяємо на: 

короткострокові (терміном до 1 року) – 6  ІП, середньострокові (терміном від 

1  до  3  років)  –  23  ІП  і  довгострокові  (терміном  більше  3  років)  –  14  ІП. 

Найбільш поширеними є середньострокові ІП (становлять 53,5% від загальної 

кількості),  їх  термін  реалізації  найбільш  оптимальний  для  впровадження 

інвестором  свого  інвестиційного  проекту,  отримання  запланованих 

фінансово‐економічних вигод, уникнення або подолання врахованих ризиків.  

Орієнтована кошторисна вартість здійснюваних проектів  1 705,42 млн. 

грн. З них на короткострокові ІП направлено 54,53 млн. грн. (в середньому на 

один проект – 9,09 млн.  грн.),  на  середньострокові  проекти – 1 004,39 млн. 

грн. (в середньому на один проект – 43,67 млн. грн.), на довгострокові – 646,5 

млн.  грн.  (в  середньому  на  один  проект  –  46,18  млн.  грн.).  Ініціаторами  та 

інвесторами проектів в основному виступають вітчизняні підприємства: 46,51 

% проектів здійснюється безпосередньо на підприємстві‐ініціаторові, 1 проект 

фінансується  з‐за  кордону,    решта  на  дочірних  підприємствах  або 

підприємства‐партнерах.  Такий високий відсоток  самофінансування  свідчить 

про  стабільне  перевищення  доходів  над  витратами,  уміння  маневрувати 

грошовими коштами підприємства та їх ефективно використовувати.  

В  результаті  впроваджених  ІП  було  створено  1 332  робочих  місць. 

Найбільш  інвестиційно  сприятливими для реалізації  проектів  є Чортківський 

район  –  здійснюється  13%  від  загальної  кількості  проектів,  а  також 

Гусятинський,  Кременецький,  Підволочиський  і  Тернопільський  райони,  у 

яких за досліджуваний період здійснюється однакова кількість по 5 проектів 

(11,6 % від загальної кількості). 

В  умовах  ринкових  відносин  важливого  значення  набуває  реальне 

інвестування,  без  якого  неможливе  оновлення  та  розширене  відтворення 

виробничого  потенціалу  підприємств  і  пов’язане  з  ним  виробництво 
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конкурентоспроможної  продукції.  Вирішення  цих  завдань  нерозривно 

пов’язане  зі  здійсненням  інвестиційних  вкладень  передусім  у  процесі 

реалізації  інвестиційних  намірів  суб’єктами  господарювання.  Тому, 

враховуючи  багатоплановість,  широту  джерел  фінансування  різноманітних 

проектів,  програм,  виникає  необхідність  в  опануванні  передового  досвіду 

розробки, аналізу, впровадження та управління інвестиціями, що втілюється у 

формі інвестиційного проекту. 

У цьому питанні за досліджуваний період в аграрній сфері Тернопіль‐

ської області спостерігаємо значний поступ і позитивні результати. Розроблені 

і впроваджені інвестиційні проекти сприяють активізації інвестиційних проце‐

сів  залученню  великих  обсягів  ресурсів,  що  підвищує  фінансову  стійкість 

підприємств, рівень зайнятості населення та фінансово‐економічні й соціальні  

показники області загалом. 

 

 

Паливода	О.Я.,	студент	
Науковий	керівник	–	Західна	О.Р.,	к.е.н.,	доц.	

Львівський	національний	університет	імені	Івана	Франка	
	

ВПЛИВ	БЮДЖЕТНОЇ	ПОЛІТИКИ	НА	ФОРМУВАННЯ	
МІСЦЕВИХ	БЮДЖЕТІВ	В	УМОВАХ	ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ	

 

В сучасних умовах розвитку України значно посилюється роль фінансів 

місцевого  самоврядування.  Головною  метою  цієї  роботи  є  дослідження 

сучасного  стану  формування  місцевих  бюджетів  в  умовах  децентралізації 

фінансових ресурсів. 

В Україні започаткована масштабна реформа місцевого самоврядуван‐

ня  та  децентралізації  влади,  базована  на  впровадженні  в  державному 

управлінні  і  місцевому  самоврядуванні  кращих  світових  та  європейських 

практик  і  стандартів.  Пріоритетність  реформи  засвідчена  на  найвищому 

політичному рівні  схваленій Президентом України Стратегії  сталого розвитку 

«Україна–2020»  і  Концепції  реформування  місцевого  самоврядування  та 

територіальної організації влади в Україні. Вона має забезпечити поліпшення 

якості  життя  людей,  збільшення  добробуту  громад  і  розвиток  економіки 

країни загалом.   

Концептуальні  підходи до бюджетного  забезпечення місцевого  само‐

врядування  є  логічними.  Але  системний  аналіз  запропонованих  змін  дає 
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можливість виокремити низку значних ризиків реалізації децентралізаційної 

реформи. 

Пропонується  виключити  зі  складу  освітньої  та  медичної  субвенцій 

видатки на  комунальні  послуги  та  енергоносії  (майже 20%  від  усіх  видатків: 

22%  по  освіті  та  13%  по  охороні  здоров'я),  передавши  їх  повністю  на 

фінансування місцевим бюджетам  за  власний  рахунок.  Фактично  уряд  бере 

на  себе  зобов'язання  фінансувати  в  повному  обсязі  лише  заробітну  плату 

бюджетникам,  але  тільки  педагогічному  персоналу,  а  це  лише  75% 

працівників  закладів  освіти  на місцевому рівні.  Таким  чином,  з 2017  р. 25% 

працівників  у  загальноосвітніх  закладах,  що  забезпечують  навчальний 

процес,  органи  місцевого  самоврядування  повинні  фінансувати  за  власний 

рахунок.  І  це  коштуватиме  їм   9,2  млрд.  грн. Оскільки  коштів  на  це  не 

передбачається,  логічним  є  скорочення  або  повне  звільнення  лаборантів, 

бібліотекарів,  психологів,  кухарів,  прибиральниць  та  інших  категорій 

технічного та адміністративного персоналу.  

За  рахунок  цього  відбувається  значне  підвищення  заробітних  плат 

вчителів і медиків на місцевому рівні. Ідея правильна, оскільки на меті стоїть 

підвищення  ефективності  утримання  бюджетних  установ,  запровадження 

заходів енергоефективності й оптимізація радянської мережі закладів освіти 

та медицини. Але механізм її реалізації в законопроектах може призвести до 

значного погіршення якості послуг, що надаються громадянам. 

Виникне  ситуація,  за  якої  якість  навчального  процесу  на  тій  чи  іншій 

території  залежатиме  від  фінансової  спроможності  відповідного  місцевого 

бюджету,  що  не  узгоджується  із  статтею  53  Конституції,  відповідно  до  якої 

держава забезпечує доступність і безоплатність освіти. Тут слід зазначити, що 

МОН  і  МОЗ  абсолютно  не  підготували  базу  Мінфіну  для  реалізації  таких 

прогресивних  ідей.  Оскільки  так  і  не  виконано  доручення  уряду,  закладене 

наприкінці  2014  р.  змінами  до  Бюджетного  кодексу  (п.  10  прикінцевих 

положень),  щодо  встановлення  соціальних  стандартів  і  нормативів  в 

описовому  та  вартісному  вигляді  за  кожним  з  делегованих  місцевому 

самоврядуванню  повноважень  і  перегляду  фінансових  нормативів  їх 

бюджетної  забезпеченості  відповідно  до  реальних  потреб  споживачів 

публічних  послуг.  Унаслідок  цього  проект  держбюджету‐2017,  як  і  в  минулі 

роки,  не  забезпечує  100‐відсоткове  фінансування  делегованих  місцевому 

самоврядуванню  повноважень.  З  огляду  на  це  органи  місцевого 

самоврядування будуть змушені відволікати власні ресурси для забезпечення 

належного  фінансування  делегованих  повноважень  у  цих  сферах.  Поряд  з 
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цим  в  обсязі  медичної  субвенції  планується  врахувати  видатки  окремих 

державних  програм,  що  зменшить  фінансування  програм,  спрямованих  на 

забезпечення  нагальних  потреб  охорони  здоров'я місцевого  значення.  Крім 

того передбачено передачу на фінансування з міських бюджетів 30  закладів 

охорони  здоров'я,  що  перебувають  у  сфері  управління  МОЗ  і  належать  до 

спеціалізованої медичної допомоги, без жодного ресурсного збалансування, 

що суперечить статті 142 Конституції України. 

Вищенаведені новації мали би право на життя у разі, якби субвенції в 

повному обсязі покривали потреби місцевого самоврядування.  

Також  не  передбачено  субвенції  на  пільгове  перевезення  окремих 

категорій  громадян,  що  фактично  позбавить  пенсіонерів,  дітей  війни,  учас‐

ників війни, ветеранів праці тощо державних гарантій на безплатний проїзд. 

Додаткове  навантаження  місцевих  бюджетів  становитиме  2,2  млрд. 

грн. Слід зазначити, що право на пільговий проїзд (як і  інші соціальні пільги) 

закріплено державою, а не органами місцевого самоврядування. Виходом із 

цієї ситуації мала би стати монетизація пільг.  

В  проекті  бюджету  не  передбачено  субвенцій  на  погашення  заборго‐

ваності  з різниці в  тарифах минулих років. А це додаткове навантаження на 

місцеві бюджети у вигляді 7,3 млрд.  грн.,   відсутня компенсація на покриття 

пені  та  штрафів,  накладених  НАК  "Нафтогаз  України"  на  комунальні 

підприємства,  внаслідок  чого  заблоковано рахунки 104  підприємств. Обсяги 

таких штрафних санкцій становлять 4,6 млрд.  грн. Не передбачено механізм 
покриття втрат місцевих бюджетів унаслідок прийняття рішення Національної 

комісії,  що  здійснює  державне  регулювання  у  сферах  енергетики  та  кому‐

нальних послуг, щодо підвищення у 2,5 разу  тарифів на електроенергію для 

зовнішнього освітлення населених пунктів. Це призведе до додаткових втрат 

органів місцевого самоврядування на суму понад  1,2 млрд. грн. 

Натомість пропонується компенсація з Державного в обсязі 14,9 млрд. 

грн.  додаткової  дотації  місцевим бюджетам.  Але  не  всім,  а  лише  обласним 

(5,9 млрд.) і районним (9,0 млрд.) бюджетам. 

У  2014  році  норматив  відрахувань  ПДФО  до  місцевих  бюджетів  усіх 

рівнів  було  зменшено  з  75%  до  60%.  Власне  ці  доходи,  могли  б  зняти 

додаткове навантаження на місцеві бюджети. 

Значний обсяг ресурсів місцевих бюджетів базового рівня, а саме 10,5 

млрд. грн. тимчасово вільних коштів розміщено на депозитних рахунках. Але 

тут треба звернути увагу, що кошти на депозитах розміщують не лише міста та 

ОТГ.  Водночас  розміщені  кошти  буде  витрачено  до  кінця  року  на  серйозні 



Збірник тез наукових доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції  

           53

інфраструктурні  проекти.  Місцеве  самоврядування  вперше  за  багато  років 

отримало  такі  ресурси  на  реалізацію  власних  повноважень  і  намагається  з 

користю  їх  витратити.  Поки  готується  проектно‐кошторисна  документація, 

відбуваються погодження, проходять тендерні закупівлі, гроші мають працю‐

вати.  За  рахунок  відсотків  на  депозитах  до  новозбудованого  садочка  чи 

школи  місцева  влада  робить  дороги  і  дитячі  майданчики.  Більше  двох 

десятиліть в  інфраструктуру населених пунктів не вкладалися кошти через  їх 

відсутність,  і  зробити це за рік неможливо.  І  безумовно ці  кошти не можуть 

бути  використані,  як  видатки  на  споживання,  адже  вони  призначені  для 

розвитку місцевого самоврядування. 

Зазначене дає можливість сформулювати наступні висновки:  

1) децентралізація  влади  –  це  дієвий  механізм  функціонування 

територіальної організації влади, в основі якого лежатиме оновлена система 

адміністративно‐територіального устрою, заснована на засадах децентраліза‐

ції влади, збалансованого регіонального розвитку, спроможності територіаль‐

них  громад  та  створюваних  ними  органів  ефективно  здійснювати  надані 

повноваження. 

2) необхідно  переглянути  та  вдосконалити  дохідну  базу  місцевих 

бюджетів. 

3) повинна  бути  збільшена  частка  видатків  на  фінансування  власних 

повноважень місцевого самоврядування та повного фінансового забезпечен‐

ня реалізації державних делегованих повноважень.  

4) необхідно посилити роль місцевих бюджетів  у  розв’язанні  актуаль‐

них  проблем  соціально‐економічного  розвитку  шляхом  удосконалення 

системи регулювання міжбюджетних відносин. 

 

 

Руденко	Г.Б.,	студентка		
Науковий	керівник	–	Ватаманюк	–	Зелінська	У.З.,	к.е.н.,	доц.	
Львівський	національний	університет	імені	Івана	Франка	

	
БЮДЖЕТНІ	ПРОГРАМИ	ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО	

РОЗВИТКУ	МІСТА	ЛЬВОВА:	ПРОБЛЕМНІ	АСПЕКТИ	
ТА	ПЕРСПЕКТИВНІ	НАПРЯМИ	РЕАЛІЗАЦІЇ	

 

Розвиток  підприємницької  діяльності  в  умовах  ринкових  відносин  є 

одним  із  шляхів  виведення  економіки  з  кризи  та  засобом  покращення 
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соціально‐економічних умов життя населення. Підприємці формують ринкове 

середовище,  від  них  залежить  економічна  інфраструктура  міст,  рівень 

виробництва,  забезпечення  зайнятості  та  зменшення  рівня  безробіття  насе‐

лення.  Проте  шлях  підприємницького  розвитку  територій  сьогодні  є  склад‐

ним,  зважаючи на  наслідки  впливу  негативниих факторів  підприємницького 

середовища.  Це  констатує  Державна  служба  України  з  питань  регуляторної 

політики  та  розвитку  підприємництва,  визначаючи  основні  проблеми  та 

перешкоди, що існують на шляху розвитку підприємництва в Україні до яких, 

зокрема, належать: 

 обмеженість  доступу  суб’єктів  підприємницької  діяльності  до  фінан‐
сових  ресурсів;  відсутність  належного  державного  кредитування, 

державної  гарантії  комерційного  кредитування;  відсутність  умов  для 

раціонального  банківського  кредитування;  розвитку  кредитування  за 

рахунок кредитних спілок; 

 відсутність законодавчо встановленого механізму звільнення від спла‐
ти податків та загальнообов’язкових платежів на визначений коротко‐

терміновий  період  для  новостворених  суб’єктів  малого  підприєм‐

ництва; 

 недостатня державна  інформаційна підтримка щодо започаткування  і 

ведення власної справи. 

За результатами звіту групи Світового банку – Україна поліпшила сере‐

довище регулювання бізнесу для місцевих підприємців завдяки впроваджен‐

ню  регуляторних  реформ.  Проте,  незважаючи  на  це,  у  країні  все  ще  зали‐

шаються значні проблеми, і підприємства надалі стикаються з регуляторними 

перешкодами у веденні бізнесу. Тому створення сприятливого підприємниць‐

кого клімату у місті повинно стати запорукою об’єднання зусиль підприємців 

з органами місцевого самоврядування щодо удосконалення рівня співпраці, 

бути  спрямованим  на  вдосконалення  маркетингової  стратегії  міста,  форму‐

вання привабливого  інвестиційного середовища,  консультаційну  та навчаль‐

ну  підтримку    підприємниців,  їх  співпрацю  з  інвестиційними  компаніями  та 

участь у міжнародних фінансових інфраструктурних проектах. 

Зважаючи  на  те,  що  кожен  регіон  має  свої  особливості  соціально‐

економічного розвитку, а отже і специфічні проблеми, – за даними Інституту 

регіональних  досліджень  НАН  України  було  визначено  і  проблемні  аспекти 

розвитку бізнесу у місті Львові, до яких належать: 

 надмірна кількість перевірок суб’єктів  господарської діяльності  з боку 
контролюючих органів; 
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 недостатній розвиток  інфраструктури  (транспортної, логістичної, кому‐
нікаційної); 

 недієздатність  значної  кількості  нормативно‐правових  актів,  особливо 
тих,  що  мають  забезпечити  надання  підприємствам  пільг.  Найбільш 

проблемними є правові акти, що стосуються інноваційних, екологічних 

питань, повернення ПДВ, захисту прав інтелектуальної власності; 

 слабкий захист господарських товариств від «рейдерських атак»; 
 недостатня  гнучкість  та  адаптованість підприємств щодо  зміни факто‐

рів впливу зовнішнього та внутрішнього середовища; 

 слабке  забезпечення  рівноправної  та  справедливої  участі  суб’єктів 
підприємницької діяльності у державних та регіональних тендерах; 

 неефективність  антимонопольної  політики  та  судового  захисту  прав 
суб’єктів підприємництва; 

 недоступність кредитних ресурсів через високі ставки, що унеможлив‐

лює  забезпечити  процеси  розширеного  відтворення  на  інноваційній 

основі. 

Зважаючи на вище перелічені проблеми бізнес‐клімату, підприємниць‐

кий сектор міста потребує відповідного покращання організаційного забезпе‐

чення  управління  інфраструктурою,  створення  нових  й  удосконалення  вже 

існуючих  інституційних  форм  підтримки  та  активізації  підприємництва. 

Зауважимо, що у місті Львові вже запроваджена програма сприяння розвитку 

підприємництва  на  період  2014‐2016  рр.,  яка  відображає  систему  цілей, 

завдань  та  комплекс  заходів,  спрямованих  на  створення  сприятливих  для 

цього умов, а також джерела надходження інвестицій для забезпечення еко‐

номічного зростання. 

Виходячи  з  цього,  у  місті  необхідно  налагоджувати  активну  та  послі‐

довну  політику  у  сфері  регулювання  підприємницької  діяльності  і  щоб 

домогтися позитивних результатів у цій сфері треба найперше: 

 сформувати довгостроку політику міської ради щодо сприяння розвит‐

ку підприємництва; 

 створити умови для отримання надійної фінансово‐кредитної та інвес‐
тиційної підтримки підприємництва у місті. 

Як бачимо,  існує багато проблем та перешкод для розвитку підприєм‐

ництва  на  території  міста,  проте  завдяки  програмі  сприяння  розвитку 

підприємництва  покращуються  умови  і  для  інвесторів  і  для  підприємців, 

забезпечується прозорість роботи влади, розвиваються виробничі зв’язки між 

субєктами підприємництва та відбувається співпраця підприємств із науково‐
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дослідними закладами. Позитивним показником зокрема стала інвестиційна 

привабливість Львова як міста обласного значення. За результатами рейтингу 

інвестиційної  привабливості  помітне  її  зростання.  Зберігаються  й  відносно 

позитивна  оцінка  ділового  клімату  та  оптимістичні  ділові  очікування,  різко 

покращилась  оцінка  взаємодії  підприємців  із  владою.  Такі  передумови 

вважаємо непоганим поштовхом для активізації та розвитку підприємницької 

діяльності  у  нашому  місті  із  метою  забезпечення  сприятливих  умов  для 

економічного зростання та збільшенні добробуту його мешканців.  

 

 

Сеник	Р.Р.,	студент	
Науковий	керівник	–	Бугіль	С.Я.,	к.е.н.,	доц.	

Львівський	національний	університет	імені	Івана	Франка	
	

РОЛЬ	ОРГАНІВ	МІСЦЕВОГО	САМОВРЯДУВАННЯ	У	
СТИМУЛЮВАННІ	РОЗВИТКУ	ПІДПРИЄМНИЦТВА		

 

Для  України  як  і  для  зарубіжних  країнах  роль  підприємництва  є 

надзвичайно  важливою.  Розвиток мережі  підприємницьких  структур  і  пере‐

дусім малих і середніх підприємств сприяє вирішенню гострих для економіки 

України питань,  таких як,  створенню нових робочих місць, насиченню ринку 

товарами та послугами,  задоволення споживчого попиту  та  сприяє розвитку 

здорової  конкуренції.  Для  сучасної  економіки  України  в  процесі  її  функціо‐

нування  на  ринкових  засадах  проблема  становлення  малого  бізнесу  та 

сприяння  у  його  розвитку  державних  органів  влади  на  місцях  являє  собою 

особливу наукову й практичну значимість. 

Дослідженню  проблеми  стимулювання  розвитку  підприємництва  на 

місцевому рівні присвячено праці багатьох дослідників, серед яких М.І. Жук, 

О.В.  Шевченко,  Н.М.  Заярна  та  інші.  Однак,  на  сьогодні  не  вирішеними 

залишаються питання обмеженості матеріальних фінансових ресурсів, багато 

малих підприємств не розпочали свою діяльність через відсутність достатньої 

суми  стартового  капіталу,  власних  виробничих  площ  та  устаткування  та 

проблема  відсутності  належного  нормативно‐правового  забезпечення 

розвитку  малого  бізнесу,  як  підприємництва  в  цілому.  Необхідним  є  пошук  

нових форм фінансово‐кредитної підтримки малого підприємництва та спосо‐

бів  стимулювання  розвитку  суб`єктів  підприємницької  діяльності  у  пріори‐

тетних галузях.  



Збірник тез наукових доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції  

           57

Метою  дослідження  є  аналіз  напрямків  підтримки  та  стимулювання 

підприємництва місцевими органами самоврядування у місті Львові.  

У  м. Львові  стимулювання  розвитку  підприємництва  здійснюється 

через  Програму  сприяння  розвитку  підприємництва  на  2014‐2016  рр. 

Відповідно до Програми у Львові підтримка підприємництва здійснюється за 

декількома напрямками  : 

1. Забезпечення  повноти  та  якості  виконання  положень  державної 

регуляторної політики; оптимізація дозвільної системи у сфері господарської 

діяльності; запровадження системи електронного урядування. 

В  області  працює  31  центр  надання  адміністративних  послуг,  які 

виступають  головними  «провідниками»  антикорупційної  політики  в  області. 

Упродовж  2015  рр.  центрами  надано  понад  210  тис.  послуг,  що  у  разів 

більше, ніж за 2014 рік. Через Регіональний дозвільний офіс Львівської облас‐

ті  надається  40  видів  документів  дозвільного  характеру  та  105  видів  адмі‐

ністративних  послуг. Функціонує  портал «Галерея  послуг Львівської  області» 

на якому розміщена інформація про всі адмінпослуги, що їх надають ЦНАП.  

Тобто, можна сказати, що відповідно до цього напрямку для суб’єктів 

підприємництва здійснюється максимальне спрощення процедур у правовід‐

носинах  “місцева  влада  –  підприємець“,  зменшення  надмірного  втручання 

місцевих органів влади у сферу підприємництва, створення сприятливих умов 

для  започаткування  нових  форм  бізнесу  та  ефективної  діяльності  існуючих 

суб’єктів господарювання.  

2. За напрямком фінансово‐кредитна та інвестиційна підтримка малого 

підприємництва  здійснюються  такі  заходи:  забезпечення  потенційних  інвес‐

торів  інформацією  про  інвестиційні  проекти,  поширення  інформації  про 

доступні  фінансово‐кредитні  ресурси;  удосконалення  процесу  підготовки 

інвестиційних проектів та сприяння реалізації інвестиційних проектів.  

Для забезпечення інвесторів інформацією про інвестиційну діяльність у 

місті,  управління  зовнішньоекономічних  відносин  та  інвестицій  адмініструє 

інвестиційний  портал  міста www.investinlviv.com,  в  якому  розміщено  інфор‐

мацію про: інвестиційні пропозиції інфраструктурних об’єктів для потенційних 

інвесторів;  час  та  місце  проведення  конкурсів  та  аукціонів;  проведення 

виставок, ярмарків, форумів та інших бізнес‐подій та ін. 

Незважаючи на  те, що  вирішення  питань  залучення  інвестицій  супро‐

воджувалося значними зовнішніми складнощами, в області розпочали роботу 

декілька  великих  проектів  при  збереженні  реальних  обсягів  вкладеного 

капіталу  вже  існуючими  інвесторами.  Так  у  2015  році  було  залучено  ряд 



Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні 

           58

великих інвестицій, зокрема: 

 ПАТ  «Кредобанк»,  заснований  у  Львові,  прийняв  рішення  про 

збільшення  статутного  капіталу  на  17%  і  сума  вкладень  складає  2,2 

млрд. грн.; 

 завдяки фінансуванню ЄБРР  та UniCredit  у Львові відкрили новий торго‐
вий центр «Форум Львів», розмір інвестицій в який становив 92 млн. євро; 

 японська  компанія «Fujikura  LTD»  прийняла рішення про  відкриття на 
Львівщині підприємства з виробництва електричного устаткування для 

автотранспорту,  і до 2017 р. планують здійснити інвестиції в обсягу до 

20 млн. євро.  

 у 2016 р. у Бродівському районі французький концерн Nexans розпочне 
будівництво  нового  заводу  з  виготовлення  електричних  кабельних 

мереж  для  провідних  світових  автовиробників.  Під  час  земельних 

торгів перемогу здобуло дочірнє підприємство концерну Nexans   ТзОВ 

«Електроконтакт  Україна».  Загалом  компанія  Nexans  планує  інвесту‐

вати понад 120 млн. грн.  

Реалізовуються  інвестиційні проекти і в агропромисловому комплексі, 
зокрема, проект ТзОВ «Галіція грінері» з будівництва теплиць та вирощування 

овочів  загальною  вартістю  11  млн.  євро  та  будівництва  двох  зернових 

елеваторів у Золочівському районі вартістю 3 млн. дол. США. 

Залучення вище перечислених інвестицій у підприємства сприяє підви‐

щенню  економічної  спроможності  регіону  і  збільшення  кількості  робочих 

місць. 

3.  Основними  цілями  напрямку  розвитку  інфраструктури  сприяння 

підприємництву,  підтримки ринку ділових послуг  та  підтримка  інноваційних 

проектів є: забезпечення доступу суб`єктів підприємництва до інформації про 

завдання  та можливості  об`єктів  інфраструктури;  покращення  якості  ділових 

послуг,  що  надаються  суб`єктам  підприємницької  діяльності;  залучення 

суб`єктів малого підприємництва до участі у виставково‐ярмаркових заходах; 

стимулювання розвитку інноваційних форм підприємництва. 

З  метою  посилення  науково‐дослідних  та  інноваційно‐інвестиційних 

можливостей  м.  Львова,  з  врахуванням  Меморандуму  про  співпрацю  між 

Львівською міською радою, Фондом цивільних досліджень та розвитку США, 

ТзОВ  венчурною  компанією  “Техінвест“,  ТзОВ  “Елекс“  від  06.10.2010  ЛМР 

взяла участь в асоціації “Львівський центр інновацій“ 

У  2015  р.  реалізовано  проект  з  створення  індустріального  парку 

«Рясне‐2». Здійснюється продовження трамвайного маршруту № 4 до Сихова, 
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включаючи  будівництво  колій,  лінії  електропостачання,  проектування  доріг  

та інші пов’язані компоненти.  

Отже,  підсумовуючи  все  вище  згадане  можна  стверджувати,  що  всі 

напрямки  діяльності  органів  місцевого  самоврядування  через  Програму 

сприяння  розвитку  підприємництва  у  м.  Львові  на  2014‐2016  рр.  здійсню‐

ються з метою залучення інвестицій в економіку міста, забезпечення сприят‐

ливих  умов  для  функціонування  та  розвитку  промислових  підприємств, 

поліпшення  інвестиційного  іміджу  міста  та  розвитку  сучасної  виробничої  та 

ринкової  інфраструктури,  збільшення  кількості  суб’єктів  малого  підприєм‐

ництва, робочих місць та підтримки підприємництва загалом. 

На  нашу  думку,  з  метою  підвищення  ефективності  стимулювання 

підприємництва  на  місцевому  рівні  доцільно  було  б:  розробити  механізм 

часткового  відшкодування  з  місцевих  бюджетів  відсоткових  ставок  за 

кредитами,  залученими  суб’єктами  малого  та  середнього  підприємництва 

для  реалізації  інвестиційних  проектів;  сприяти  самозайнятості  безробітних 

шляхом  надання  їм  одноразової  грошової  допомоги  для  започаткування 

власної  підприємницької  діяльності;  розробити  механізми  надання  матері‐

альної  допомоги  малим  підприємствам,  що  виробляють  екологічно  чисту 

продукцію сільського господарства, займаються її переробкою та експортом; 

запровадити механізми державно‐приватного партнерства у сфері підтримки 

малого  підприємництва  на  місцевому  рівні;  зосередити  уваги  на  сприянні 

оновленню  основних  фондів  малих  інноваційно‐зорієнтованих  підприємств; 

започаткувати систему замовлень місцевої влади на виконання важливих для 

регіону  інноваційних науково‐технологічних розробок, що можуть реалізову‐

ватись суб’єктами малого підприємництва. 

 

 

Славчаник	О.Р.,	студентка	
Науковий	керівник	–	Перетятко	Л.А.,	к.е.н.,	доц.	

Львівський	національний	університет	імені	Івана	Франка	
	

ФІНАНСОВА	КРИЗА	ТА	ШЛЯХИ	ЇЇ	ПОДОЛАННЯ	
 

Сучасна  світова  фінансова  криза  стала  великою  перевіркою  для 

економік  багатьох  країн  світу,  в  тому  числі  й  для  України.  Хоча  вона 

розгорталася доволі повільно, послідовно охоплюючи різні країни та ринки, в 

Україні  її  настання  виявилося  несподіваним,  так  як  усі  вважали  що  вона 
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обмине, отже, господарюючі суб'єкти опинилися в непередбачуваній ситуації. 

Адже  криза  розпочалась  як  криза  ліквідності,  а  через  падіння  обсягів 

виробництва  і  зростання  заборгованості  за  кредитами,  перетворилася  на 

економічну. 

Розглядаючи  першопричини  фінансової  кризи,  Н.  Веллінк,  президент 

Банку Нідерландів, голова Базельського комітету з банківського нагляду, на ІХ 

річній конференції ОЛКР з ризик ‐ менеджменту, назвав три фундаментальні 

причини,  які  сприяли  розвитку  кредитної  кризи  та  її  трансформуванню  у 

фінансову. Ідеться, зокрема, про недосконалість: 
1. механізму ініціювання та стандартів надання кредитів; 
2. методик вимірювання та управління ризиком для складних структу‐

рованих продуктів і фінансових інновацій у кредитному посередництві; 
3. процедур контролю й нагляду за фінансовими інноваціями. 
Для вітчизняних умов найсуттєвіше значення серед зазначених факто‐

рів  мав  перший  чинник,  що  діяв  у  поєднанні  з  недосконалим  механізмом 

управління  кредитними  ризиками.  Однак  найбільший  вплив  на  вітчизняний 

фінансовий сектор справила валютна криза, яка, у свою чергу, була обумов‐

лена  стрімким  зростанням  дефіциту  платіжного  балансу  і  зменшенням 

припливу обсягів  іноземної валюти в наслідок скорочення експорту, а потім, 

відповідно, і виробництва. 

На сьогодні, незважаючи на значні  зусилля провідних держав світу  та 

міжнародних фінансових організацій, світова фінансова криза триває. У США 

та країнах ЄС спостерігається спад виробництва і найвищі за останні 20 років 

темпи зниження зайнятості населення. 

Серед європейських країн криза найсильніше вразила Великобританію, 

Італію, Угорщину, Україну та Францію. Продовжується девальвація національ‐

них	 валют.  У  переважній  більшості  країн,  які  постраждали  від  кризи,  не 
відбувається  очікуваного  відновлення  кредитування,  вкрай  необхідного  для 
підтримки  внутрішнього  попиту і стимулювання  грошового  ринку.  Обсяги 
міжнародних кредитів також продовжують скорочуватись. 

Негативні події  на  світових  ринках  продовжують  впливати  й  на 
фінансовий сектор та економіку України. Незважаючи на значні зусилля НБУ, 
підтримку з боку МВФ, створення стабілізаційного фонду та цілу низку інших 
заходів, в Україні поки що не вдалося остаточно зупинити розвиток негатив‐

них  тенденцій.  Але необхідно наголосити, що  у  такій  складній макроеконо‐
мічній  ситуації  економічна  політика  запроваджувалася  в  цілому  досить 
послідовно.  Дієвим  заходом,  на  думку  фахівців МВФ,  є  введення  в  Україні 
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режиму  гнучкого  обмінного  курсу  й  активізації  монетарної  політики,  що 

сприятиме поліпшенню умов торгівлі та допоможе економіці пристосуватися 
до  шоків.  Велике  значення  для  стабілізації  банківської  системи  матиме 
діагностичне  обстеження  великих  банків,  яке  здійснює  НБУ.  На  сьогодні 
проводиться націоналізація найбільш проблемних банків таких як «Укрпром‐

банк», «Надра банк», «Промінвестбанк». 

Розгортання світової фінансової кризи, передусім в наслідок стрімкого 
зниження попиту на продукцію експортноорієнтованих підприємств, відчутно 
вплинуло на діяльність як банківського, так і реального секторів вітчизняної 
економіки.  Як  з'ясувалося, жодних резервів на  такий випадок підприємства 
не  мали,  тому  тепер  головні сподівання  вони  покладають  на  державну 
підтримку і фінансову допомогу з боку банків. 

Зрозуміло, що криза не розпочалася конкретного дня, а певні фактори 

накопичувались і з часом вилилися в несприятливе економічне становище. 

Таким  чином,  можна  дійти  висновку,  що  існуюча  макрофінансова 
нестабільність  —  це  результат  взаємодій  зовнішніх  чинників  та  цілого 
комплексу  внутрішніх  структурних  дисбалансів,  які стосуються  всіх  без 
винятку сфер вітчизняної економіки. Світова фінансова криза відіграла лише 
роль  каталізатора,  а  тому  її  слід  розглядати  тільки  як  одну  з  причин 
нестабільності вітчизняних банківської та фінансової систем. 

Стан  економіки  показав,  що  всі  ці  дисбаланси  негативно  вплинули  на 

діяльність  грошового ринку та банківської системи, порушивши рівновагу  і на 

валютному ринку. Тому всі зусилля НБУ були направлені саме на їх подолання, 

але  вони  будуть  марними  якщо  не  буде  підтримки  з  боку  інших  видів 

економічної політики (фіскальної, зовнішньоекономічної та ін.). Тобто потрібно 

розв'язати  проблему  фінансування  реального  сектору  економіки  з  метою 
пожвавлення ділової активності та уникнення (або хоча б ослаблення) впливу 
рецесії.  Вирішення  цього  завдання  гарантуватиме  подолання  низки  кризових 

явищ, які на разі спостерігаються в банківській системі: дестабілізація валют‐
ного ринку, погіршення якості наданих банками кредитів, зниження ліквіднос‐
ті окремих банків тощо. Також потрібна виважена фіскальна політика уряду. 

Одним з важливих чинників подолання фінансової кризи стала відмова 
від  фактичної  прив'язки  обмінного  курсу  гривні  до  долара  США,  варто 

встановити  плаваючий,  ринковий  курс  гривні,  що  спричинило  суттєві  транс‐

формації  в  монетарному  трансмісійному  механізмі.  Адже  у  період,  коли 
капітал вивозиться із країни, низький курс долара вигідний інвесторам. 

Треба  підвищити  рівень  капіталізації  фінансового  ринку,  забезпечити 
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«відкритість»  ринку  землі.  За  такого  вузького  ринку  капітал  не  має  можли‐

вості переливатися з одних секторів економіки в інші. 

Для подолання кризи необхідно підвищити рівень оподаткування імпор‐

ту; також потрібно всіляко стимулювати заощадження й інвестиційну діяльність, 

аж до  надання  податкових  преференцій;  слід  посилити  заставне  право,  скасу‐

вати перехресні субсидії, і на останнє потрібно інтенсифікувати роздержавлення 

виробництва, посилити роль держави в управлінні фінансовим сектором. 

Але,  незважаючи  на  сукупність  ужитих  заходів,  нестабільність  у 

банківській системі посилюють проблеми, що виникли в реальному секторі і, 

по‐перше,  призвели  до  відпливу  депозитів  суб'єктів  господарювання,  по‐

друге,  знизили  рівень довіри  населення до  банківської  системи, що  дістало 

свій прояв у зменшенні обсягів депозитів фізичних осіб у національній валюті, 

а по‐третє, спричинили зростання частки проблемних кредитів. 

Висновки.  Для  подолання  наслідків  фінансово‐економічної  кризи 

необхідно  розробити  комплекс  взаємопов'язаних  заходів  щодо  взаємодії 

фінансового  і  не  фінансового  секторів  економіки  і  узгодити  дії  всіх  органів 

державної  влади  та  суб'єктів  господарювання  з  метою  їх  виконання.  При 

цьому  ключова  роль  повинна  належати  розробці  та  реалізації  державної 

стратегії  економічного  й  соціального  розвитку,  яка  передбачала  б  чіткий 

розвиток  окремих  галузей  національної  економіки,  експортно‐імпортну, 

енергетичну  політику  тощо,  а  також  реалізацію  завдань  грошово‐кредитної 

політики Національним банком України. 

Зрозуміло, що боротьба з кризою це є довгий та виснажливий процес, 

але лише за умови послідовної, узгодженої макроекономічної політики всіма 

гілками влади можливо буде  її подолати,  і  треба завжди бути  готовим тому 

що,  зі  слів  багатьох  економістів  нашої  держави,  на  Україну  знову 

передбачається нова економічно хвиля. 
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Сьогодні  в  Україні  підприємства  малого  бізнесу  покликані  не  тільки 

виступати елементом структурної перебудови регіональної економіки,  але й 

сприяти  підвищенню  доходів  місцевих  бюджетів.  Основним  фінансовим 

інструментом,  що  регулює  взаємовідносини  малого  бізнесу  з  державою, 

залишається  його  оподаткування  –  законодавчо  врегульований  процес 

встановлення,  стягнення  податків,  визначення  їхніх  розмірів  і  ставок  з 

урахуванням  порядку  їх  сплати  для  підприємств  з  певними  параметрами: 

чисельність  працюючих,  обсяг  валового  доходу  від  реалізації,  вид  податко‐

вого режиму – загальний чи спеціальний (спрощений). 

Саме  спеціальний  податковий  режим  спрямований  на  стимулювання 

малого підприємництва,  а його система припускає  тільки один вид податку: 

єдиний  податок,  який  сплачується  до  місцевого  бюджету.  Незалежно  від 

цього  підприємці  платять  єдиний  соціальний  внесок,  що  зараховується  на 

рахунки органів Пенсійного фонду України. 

До  головних проблем,  які стримують розвиток малого бізнесу, можна 

віднести недосконалість  системи оподаткування,  нестабільність бюджетного 

фінансування державної і регіональних програм підтримки бізнесу. 

Світовий досвід і практика господарювання показують, що найважливі‐

шою ознакою ринкової  економіки  є  існування  і  взаємодія багатьох  великих, 

середніх і малих підприємств, їх оптимальне співвідношення. Найбільш дина‐

мічним  елементом  структури  народного  господарства,  що  постійно  зміню‐

ється, є малий бізнес. 

Розвитку малого підприємництва як найважливішій ознаці ринкової еко‐

номіки  сприяють  ряд державних  підтримок.  На  сьогоднішній день  в  найбільш 

розвинених  країнах  Заходу малі  підприємства  становлять 70‐90%  від  загальної 

кількості підприємств. Для порівняння можна взяти, наприклад, Великобританію 

– де в малому підприємництві зайнято 49% всього робочого населення, Італію – 

з  її  73%  і  країни  ЄС,  де  на  аналогічних  підприємствах  працює  приблизно  три 

четвертих  робочого  населення.  Дана  статистика  говорить  про  важливість 

підприємств малого бізнесу для економіки країн з ринковою економікою. 

В Україні станом на 01.01.2016 р. кількість малих підприємств складала 

343,4  тис.,  що  складає  95,5%  у  загальній  кількості  підприємств,  проте  вона 

забезпечує  лише  21%  ВВП  країни  та  займає  26%  всіх  зайнятих  працівників. 

Обсяг  реалізованої  продукції  (товарів,  послуг)  малими  підприємствами  за 

2015 рік становив 903311,6 млн. грн., що становило 18,2% до загального обсягу 

реалізації. Дана  статистика  свідчить про велику  кількість  зареєстрованих,  але 

не  діючих,  або  діючих  нелегально  суб’єктів малого  бізнесу.  Серед  головних 
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причин,  які  стримують  розвиток  підприємництва  загалом,  є  відсутність 

доступного кредитування, а також низька платоспроможність населення. 

Умови,  які  створені  в  Україні  для функціонування  та  розвитку малого 

бізнесу,  в  цілому,  відповідають  європейським  вимогам.  Проте  існує  ряд 

труднощів  їх  застосування  при  низькому  рівні  професійної  освіти  та  еконо‐

мічного мислення населення, в тому числі і керівників малих підприємств, які 

є їх засновниками. 

Порівняно  з  країнами,  які  провели  радикальні  податкові  реформи  у 

формі  істотного  зниження  ставок  податків,  у  тому  числі  й  для  малих 

підприємств, удосконалення структури пільг, Україна активно та досить вдало 

переймає  світовий  досвід,  удосконалює  спрощену  систему,  що  позитивно 

відображається на розвитку оподаткування суб’єктів малого підприємництва.  

Незважаючи на позитивні зрушення в розвитку оподаткування суб’єктів 

малого  бізнесу,  спрощена  система  оподаткування  в  Україні  містить  низку 

негативних аспектів.  

По‐перше, можливість застосування схем ухилення від оподаткування. 

Юридичні  особи  реалізують  приватним  підприємцям  –  платникам  єдиного 

податку,  які  не  є  платниками  податку  на  додану  вартість,  продукцію  за 

собівартістю  або  за  заниженими  цінами,  формують  в  себе  податковий 

кредит;  приватні  підприємці надалі  реалізують цю продукцію  за ринковими 

цінами, розраховуються з юридичною особою готівкою, відповідно в нього не 

виникає  податкових  зобов’язань  перед  бюджетом.  Крім  того,  компанія  на 

загальній  системі  оподаткування  переносить  прибуток,  який  є  джерелом 

сплати  податку  на  прибуток,  та  об’єкта  оподаткування  ПДВ,  на  платників 

єдиного податку, які цих податків не сплачують. Також підприємство виписує 

учасникам  єдиної  схеми  мінімізації  оподаткування  фіктивні  податкові 

накладні або реалізує  їм товари за завищеними цінами з метою збільшення 

нарахованого  ПДВ,  який  така  структура  зарахує  до  податкового  кредиту  і 

вимагатиме його відшкодування з бюджету. 

По‐друге,  мінімізація  оподаткування  доходів  найманих  працівників  і 

сплати  єдиного  внеску  на  загальнообов’язкове  державне  соціальне  страху‐

вання шляхом реєстрації  найманих  працівників  суб’єктами  підприємницької 

діяльності – платниками єдиного податку  і переводу співробітництва з ними 

на  контрактну  основу.  Таким  чином,  роботодавець  уникає  сплати  єдиного 

соціального  внеску,  а  фізична  особа  –  податку  на  доходи  фізичних  осіб  і 

військового збору. 

По‐третє, реєстрація платниками єдиного податку осіб, що займаються 
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професійною діяльністю (адвокати, лікарі, консультанти), що суттєво мінімізує 

їхні податкові зобов’язання при значних доходах. 

Але,  попри  досить  серйозні  аргументи  проти  спрощеної  системи 

оподаткування,  обліку  та  звітності,  її  ліквідація  не  є  ефективним  рішенням, 

тому що скасування спрощеної  системи не означатиме автоматичного пере‐

ходу всіх суб’єктів підприємницької діяльності на загальну систему оподатку‐

вання. Навпаки, наслідком такого рішення стане перехід у тінь значної части‐

ни малого бізнесу, що зменшить навіть наявні надходження до бюджету. 

Для  подальшого  покращення  бізнес‐клімату  та  подолання  корупції  в 

Україні  потрібно  удосконалити  механізм  та  податкове  навантаження  щодо 

справляння єдиного податку та ряду інших податків в системі оподаткування 

суб’єктів  малого  бізнесу.  Так,  наприклад,  для  активізації  інвестиційної 

діяльності необхідно впровадити стимулюючу модель податку на прибуток із 

відповідним механізмом  його  адміністрування.  За  прикладом  європейських 

країн  ввести диференційну  ставку для  прибутку, що  реінвестується  в  опера‐

ційну  та  інвестиційну  діяльність  суб’єкту  господарювання;  диференціювати 

ставки  ЄСВ  за  видам  та  обсягами  діяльності  суб’єктів  підприємницької 

діяльності  –  фізичних  осіб;  дозволити  суб’єктам  1  та  2  груп  здійснювати 

господарські  відносини  з юридичними особами,  при цьому  зобов’язати всіх 

суб’єктів підприємницької діяльності фіксувати доходи для чіткого контролю 

обсягів господарської діяльності.  

Реалізація викладених пропозицій щодо спрощеної системи оподатку‐

вання виключить  існуючі проблеми,  забезпечить відповідні надходження до 

бюджету та сприятиме розвитку малого бізнесу в Україні. 
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БЮДЖЕТНО‐ПОДАТКОВІ	ВАЖЕЛІ		
В	УМОВАХ		КРИЗИ	ФІНАНСОВИХ	ВІДНОСИН	
 

Фінансова криза, що суттєво ускладнила економічні відносини на всіх 

рівнях  їх функціонування та між усіма  їх учасниками як у національних,  так  і 

міжнародних  масштабах,  вкотре  загострила  питання  про  місце  і  роль 

держави  у  запобіганні  виникненню  таких  криз,  а  в  ширшому  підході  –  в 
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перспективах  економічного  розвитку.  У  цьому  контексті,  зважаючи,  що 

основними важелями впливу держави на розв’язання тих чи інших соціально‐

економічних  питань  є  бюджетно‐податкові  важелі,  то  відповідно  постало 

питання ефективності бюджетно‐податкових важелів щодо формування умов 

максимізації  позитивних  і  мінімізації  негативних  явищ  у  соціально‐еконо‐

мічному розвитку. 

Бюджетні та податкові важелі можна розглядати як два взаємодопов‐

нюючі компоненти економічного розвитку: прямий  (бюджетне  інвестування) 

та непрямий (додатково‐бюджетні важелі формування сприятливого інвести‐

ційного  клімату),  або  як  взаємовиключні:  застосування  податкових  важелів 

дозволяє скоротити прямі бюджетні витрати, тож є альтернативою до засобів 

бюджетної політики. 

Як  засоби  дії  відповідних  методів  бюджетно‐податкової  політики, 

бюджетно‐податковим  важелям  належить  пріоритетна  роль  у  визначенні 

фінансової моделі держави відповідно до рівня державної централізації ВВП 

та у забезпеченні стабільного економічного розвитку у державі. 

Повертаючись безпосередньо до бюджетно‐податкових важелів впли‐

ву держави на соціально‐економічний розвиток  із метою забезпечення його 

ефективності і особливо в кризових умовах, виняткового значення набуває їх 

системне  дослідження.  У  втіленні  такого  підходу  міститься  й  основне 

джерело успішності їх практичного застосування. При всій очевидності такого 

висновку,  на  жаль,  в  реальній  дійсності  він  належно  не  реалізується,  що 

суттєво  знижує  її  результативність.  Одна  з  основних  причин  цієї  ситуації 

лежить у площині двох обставин:  

1)  практичної  недооцінки  системного  підходу,  завдяки  якому  досяга‐

ється  можливість  урахування  всіх  взаємозв’язків  окремих  складових  як 

єдиного цілого;  

2)  неврахування  особливостей  кожної  із  цих  складових  у  загальній 

системі регулювання фінансових відносин.  

Щодо першої, то ні підгрупа податкових, ні підгрупа бюджетних важе‐

лів, якщо взяти  їх окремо, не можуть вважатися єдиними  і найголовнішими. 

Досвід  переконує,  що  лише  їх  цілісна  взаємодія  здатна  призвести  як  до 

успіхів, так і провалів у державній політиці.  

Стосовно другої обставини, то той факт, що на певних етапах розвитку 

національної  економіки  вплив  кожної  із  підгруп  бюджетно‐податкових 

важелів постійно змінювався, а саме провідні позиції займали то бюджетні, то 

податкові  важелі,  вже  може  слугувати  підтверджуючим  фактором  щодо 
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відмінностей  і  можливостей  кожного  із  них.  Саме  потреба  у  врахуванні 

останніх  визначає  кінцевий  результат,  а  тому  становить  джерело  ефектив‐

ності  бюджетно‐податкових  важелів,  а  відтак  стрижневий  елемент  нового 

етапу відновлення економічного зростання.  

Фінансові  кризи,  які  переживала  Україна  за  роки  незалежності, 

розпочиналися  з  кризи  державних  фінансів.  Унаслідок  зменшення  надхо‐

джень  до  державних  фондів  країна  не  в  змозі  була  вчасно  здійснювати 

платежі  за  взятими  на  себе  зобов’язаннями  і  перед  внутрішніми,  і  перед 

зовнішніми кредиторами. Це призводило до стрімкого поглиблення негатив‐

них процесів у бізнес‐середовищі, зростання інфляції та поширювало кризу на 

корпоративні  фінанси  і  доходи  громадян.  Завершення  фінансової  кризи  в 

країні  відбувалося  лише після  адекватних  змін  у  сфері державних фінансів  і 

відновлення платоспроможності державного сектора.  

Таким чином, постає завдання першочергового теоретичного з’ясуван‐

ня  сутності  й  меж  використання  як  бюджетних,  так  і  податкових  важелів  у 

загальній  системі  державного  регулювання  процесів,  що  охоплюють 

розв’язання  як  економічних,  так  і  соціальних  проблем,  оскільки  фінансова 

криза торкнулася і економічної, і соціальної сфер суспільного життя.  

Стимулюючий  або  обмежувальний  характер  бюджетно‐податкової 

політики визначає вибір відповідних методів та засобів їх дії – важелів.  

Стимулююча дія бюджетно‐податкової політики, основною метою якої 

є  економічний  розвиток,  полягає  у  застосуванні  двох  основних  важелів,  а 

саме: 

 зростання державних видатків; 
 зниження рівня оподаткування.  
Необхідною умовою ефективної фінансової політики розвитку держави 

є  дотримання  узгодженості  показників  кожної  з  ланок,  що  повинно 

забезпечувати взаємоузгоджену дію системи фінансових важелів: бюджетних 

та податкових, що потребує розробки певного механізму їх реалізації.  

Бюджетні  важелі  ‐  це  встановлена  державою  система  податків,  що 

практично  визначають  систему  перерозподілу  доходів  підприємств  і  гро‐

мадян  країни,  яку  держава  вважає  оптимальною  для  формування  прибут‐

кової частини бюджету та збереження у підприємств і підприємців ринкових 

стимулів до роботи та отримання прибутків. 

 Пріоритетна  роль  у  регулюванні  економічного  розвитку  відводиться 

податковим важелям. Притаманні податкам їх основні функції, такі як регулю‐

юча  та  фіскальна,  надає  їм  можливості  для  забезпечення  необхідними 
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передумовами для забезпечення економічного розвитку держави та  її регіо‐

нів  зокрема.  Дотримання  балансу між  загальною  сумою  податків  та  зборів, 

які надходять до державного, місцевих бюджетів, державних цільових фондів 

та помірним податковим навантаженням на платників податків. Лібералізація 

оподаткування постає важливим чинником стабільного економічного розвит‐

ку,  що,  у  свою  чергу,  створить  передумови  створення  належної  фінансової 

бази  у  тому  числі  для  виконання  завдань  бюджетної  політики.  Тісний 

взаємозв’язок рівня податкового навантаження та пожвавлення економічних 

процесів  передбачає  створення  оптимальної  моделі  оподаткування  для 

забезпечення  економічного  розвитку  при  дотриманні  балансу  інтересів 

суб’єктів оподаткування.  

Таким чином, аналізуючи бюджетно‐податкові важелі, можна зробити 

висновок,  що  тісний  взаємозв’язок  бюджетної  та  податкової  політики 

неодмінно впливає на ефективність застосування бюджетних або податкових 

важелів, отже, на розвиток економіки. Тому узгодження бюджетної та подат‐

кової  політики  має  бути,  починаючи  із  законодавчого  рівня.  Реформування 

законодавства  потребує  системного  підходу,  тобто  прийняття  комплексу 

законодавчих  актів,  які  передбачають  зважене  використання  фінансових 

важелів: податкових, бюджетних, застосування яких буде взаємно узгоджува‐

тися до загальної мети фінансової політики. Важливо проводити регулярний 

моніторинг  результативності  застосовуваних  бюджетно‐податкових  важелів, 

що  дасть  можливість  покращити  їх  вплив  на  фінансове  становище  країни  в 

майбутньому  періоді.  Як  засвідчує  сучасна  ситуація,  подібний  моніторинг 

повинний  здійснюватися  не  лише  із  урахуванням  внутрішніх,  а  також 

зовнішніх  факторів  з  метою  мінімізації  ризиків,  що  виникають  через 

інтеграційні  та  глобалізаційні  процеси  у  світовій  системі  господарювання. 

Таким  чином,  переорієнтації  потребує  власне  методологія  застосування 

бюджетно‐податкових важелів у практиці розв’язання соціально‐економічних 

проблем.  У  підсумку  врахування  запропонованих  положень  слугуватиме 

розв’язанню  надскладного  завдання  мінімізації  негативних  наслідків  кризо‐

вих явищ і максимізації позитивів для відновлення економічного зростання. 
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СУЧАСНІ	ТЕНДЕНЦІЇ	РОЗВИТКУ		
МАЛОГО	БІЗНЕСУ	В	УКРАЇНІ		

 

Сьогодні надзвичайно гостро постає проблема функціонування малого 

бізнесу  в  умовах  кризового  стану  економіки  України.  У  зв’язку  з  наявністю 

низки  нерозв’язаних  проблем,  серед  яких  складна  політична  ситуація, 

суперечливе та неоднозначне законодавство, високе податкове навантажен‐

ня,  закономірно  виникає  питання,  чи  існує  можливість  для  розвитку  та 

ефективного функціонування малого бізнесу в Україні. 

За роки існування незалежної України малий та середній бізнес так і не 

став основним джерелом надходжень до держаного бюджету, що має місце 

у більшості розвинених країн світу (так, наприклад, у Європі 80% надходжень 

до бюджету приносить саме малий та середній бізнес). 

В  Україні  станом  на  1  січня  2016р.  налічувалося  327,8  тис.  малих 

підприємств,  серед  яких  284,2  тис.  мікропідприємств.  Великих  підприємств 

було  створено  0,4  тис.,  а  середніх  –  15,2  тис.  Таким  чином,  сьогодні  за 

кількістю малі підприємства займають в Україні значну частку (95,5%), тоді як 

великі – 0,1%,  а  середні – 4,4%.  Якщо  аналізувати  динаміку  кількості  малих 

підприємств протягом останніх років, то спостерігається нечітка тенденція – у 

2014р.  кількість  малих  підприємств  зменшилась  у  порівнянні  з  2013р.  до 

324,6  тис.  Проте,  у  2015p.  спостерігалось  збільшення  кількості  малих 

підприємств і сьогодні їх налічується 327,8 тис. 

У  свою чергу,  усіма підприємствами України  станом на 1  січня 2016р. 

було  реалізовано  товарів  та  надано  послуг  на  суму 4973,4  млрд.  грн.,  у  т.ч. 

великими – на 2021,7 млрд. грн., середніми – на 2048,3 млрд. грн., а малими 

–  на  903,3  млрд.  грн.  Таким  чином,  хоч  кількість  малих  підприємств  є 

значною, проте обсяги реалізованої ними продукції (в порівнянні з великими 

та середніми) – помірні та становлять 18,2%. 

Проте,  дослідивши  в  часі  динаміку  реалізованої  малими  підприєм‐

ствами продукції, спостерігається збільшення частки участі малих підприємств 

в  реалізації  товарів  та  послуг.  Так,  станом  на  1  січня  2014 р.  малими 

підприємствами було реалізовано 16,6% товарів та послуг, на 1 січня 2015р. – 

16,9%, а станом на січень 2016 р. – 18,2%.  
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Розглянемо  особливості  та  кількість  найманих  працівників  на  різних  за 

розміром підприємствах. Станом на 1 січня 2016р. на всіх підприємствах України 

налічувалося 5,9 млн. найманих працівників,  серед яких 1,9 млн. – на великих 

підприємствах, 2,5 млн. – на середніх і 1,4 млн. – на малих. Таким чином, малий 

та середній бізнес забезпечують населення великою кількістю робочих місць. 

Щодо іноземного малого бізнесу, то розвинені держави, на відміну від 

України,  активно  підтримують  малий  бізнес,  так  як  від  нього  залежить 

структура  і  якість  ВНП.  У  розвинених  країнах  з  ринковою  економікою  на 

малий  бізнес  припадає  60‐70%  ВНП.  Наприклад,  малий  бізнес  США  містить 

вдвічі більше робочих місць, ніж інші підприємства. Також сьогодні у багатьох 

країнах малі підприємства беруть участь в експорті продукції. 

У  новітніх  індустріалізованих  країнах,  які,  в  першу  чергу,  репрезентують 

Гонконг,  Сінгапур,  Південна Корея  і  Тайвань, малі  підприємства  складають 91‐

98%  від  усіх  працюючих  там  підприємств.  У  експорті  їхня  частка  становить 17‐

66%. 

У Словаччині  за допомогу малим та середнім підприємствам відповідає 

“Народне  агентство  з  розвитку  малого  та  середнього  підприємництва”  з 

центром у Братиславі. Свою діяльність воно зосереджує на галузі вдосконалення 

законодавства, допомозі підприємцям в отриманні кредитів і гарантій на них. У 

рамках  міжнародної  діяльності  воно  виконує  функцію  програмної  одиниці  і 

одиниці управління для розвитку програми PHARE Європейського Союзу. 

З німецькими партнерами агентство організовує стажування, освітні та 

тренінгові  курси,  галузевозорієнтовані  консультації  і  підтримує  виникнення 

субдоговірної біржі. У відносинах з Австрією воно орієнтується на співпрацю, 

яка  пов’язана  з  підвищенням  рівня  консультацій  нових  регіональних 

консультативних  і  інформаційних  центрів,  а  також  на  допомогу  при  вироб‐

ництві програм розвитку для малого та середнього підприємництва, особли‐

во на основі узагальненої інформації з податкових декларацій. 

В  Україні  малий  бізнес  як  самостійне  соціально‐економічне  явище 

розвивається  у  складних  умовах  економічного  стану  і  стикається  з  різними 

проблемами.  Головною  проблемою  малого  бізнесу  в  Україні  сьогодні  є 

законодавча  база,  на  яку  зараз  може  спиратися  мале  підприємництво. 

Можна  назвати  чимало  правових  документів,  які  так  чи  інакше  регулюють 

мале підприємництво,  але  складність  у  тому, що,  по‐перше,  немає  зведеної 

єдиної  законодавчої  основи  сьогоднішньої  діяльності  українських  малих 

підприємств; по‐друге, наявні розрізнені документи, постанови втілюються в 

життя далеко не повною мірою. 
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Зважаючи  на  важливість  розвитку  малого  бізнесу  для  економіки 

країни,  важливу роль у процесі його фінансування має відігравати держава. 

Найвпливовішим  засобом  державної  підтримки  малого  бізнесу  в  Україні 

сьогодні  є,  безперечно,  надання пільг  у  сфері оподаткування. Левова частка 

нормативних  актів,  що  були  прийняті  останні  часом,  присвячена  саме  цій 

сфері державного регулювання. 

Важливим інструментом державної політики підтримки малого підпри‐

ємництва на місцевому рівні є відповідні регіональні програми, які передба‐

чають  вирішення  ключових  завдань  в  сфері  державної  підтримки  малого 

бізнесу в регіонах, зокрема йдеться про заходи щодо законодавчого забезпе‐

чення,  фінансової  підтримки,  створення  інфраструктури,  кадрового  та 

ресурсного забезпечення на місцях. 

За даними опитування, проведеного Міжнародною фінансовою корпо‐

рацією, на думку самих підприємців, головними факторами активізації діяль‐

ності  малого  бізнесу  мають  бути:  зниження  ставок  та  зменшення  кількості 

податків  (вказали  85%  опитаних);  спрощення  доступу  до  кредитів  (63%); 

забезпечення стабільності законодавства (48%); вдосконалення законодавчої 

бази підприємництва (37%); впорядкування процедури проведення перевірок 

(23%);  реформування  системи  ліцензування  (16%);  реформування  процесу 

сертифікації (12%); вдосконалення системи реєстрації (6%). 

Отже,  з  проведеного  дослідження  видно,  що  в  Україні  наявна  велика 

кількість малих підприємств, проте обсяг реалізованої ними продукції є незнач‐

ним  в  порівнянні  з  великими  підприємствами,  проте малий  бізнес  забезпечує 

велику частину населення робочими місцями. До того ж, сьогодні малий бізнес 

України стикається з великою кількістю проблем, які потребують вирішення. 

Одним  із напрямків вирішення проблемних питань, пов’язаних  із роз‐

витком малого бізнесу є, безперечно, активна діяльність держави у напрямку 

удосконалення  податкового  законодавства  щодо  надання  пільг  малим 

підприємствам.  Крім  того,  на  нашу  думку,  для  активізації  діяльності  малого 

підприємництва в Україні, потрібно здійснити комплекс заходів, до яких нале‐

жать:  використання  гарантійних  фондів  кредитування  малих  підприємств; 

пільгового  кредитування;  забезпечення  спрощених  режимів  оподаткування 

та  податкових  пільг;  надання  фінансової  підтримки  інноваційної  діяльності; 

компенсації видатків на інформаційне обслуговування; надання обладнання в 

лізинг;  сприяння  розвитку  венчурного  бізнесу;  підтримки  утворення 

кредитних союзів для малих підприємств;  розвитку бізнес‐центрів  та бізнес‐

інкубаторів з метою зменшення накладних витрат малих підприємств тощо. 
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ПОДАТКОВА	КОНКУРЕНЦІЯ	ТА	ЇЇ	ВПЛИВ	НА	
РОЗВИТОК	ПІДПРИЄМНИЦТВА	В	УМОВАХ	
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ	ІНТЕГРАЦІЇ	УКРАЇНИ	

 

Вибір  Україною  європейського  напрямку  розвитку  та  активізація 

інтеграційних процесів в останні роки змушують здійснювати чимало кроків, 

які  від  нас  очікують  в  ЄС.  Так,  гармонізація  законодавства  та  умов  ведення 

бізнесу відбуваються поетапно, проте для їх ефективного впливу на розвиток 

держави необхідними видаються рішучі дії в рамках реформування всіх сфер, 

зокрема і податкової системи. Вирішенням наявних проблем можна сприяти 

створенню переваг, які активно використовуватимуться для розвитку підпри‐

ємництва,  зокрема    з  залученням  нерезидентів  та  іноземного  капіталу. 

Однією  з  таких  можливостей  є  використання  податкової  конкуренції,  як  це 

зробили  країни  Південно‐Східної  Азії,  залучивши  іноземні  інвестиції,  вони 

вивели  економіку  країни  на  новий  рівень,  тому  дане  питання  є  актуальним 

для України, як нова можливість зробити крок до своєї мети.  

В рамках розвитку Європейського Союзу питання податкової конкурен‐

ції розглядалося неодноразово, проте вирішити його держави поки не в силі. 

Ще  Римський  договір  1957  року  передбачав  гармонізацію  оподаткування 

серед  країн,  що  його  підписали.  Подальші  дискусії  знайшли  своє 

відображення  в  статтях  Договору  про  функціонування  ЄС,  який  передбачив 

вільний  рух  товарів,  послуг,  капіталу,  а  також  недопустимість  дискримінації 

національними податковими системами держав‐членів тих чи інших суб’єктів.  

Під  податковою  конкуренцією  розуміють  міждержавну  боротьбу  за 

економічні блага і зростання податкової бази, шляхом створення сприятливих 

умов оподаткування або переманювання платників з інших територій до своєї 

держави.  Зростання  конкуренції  призводить до використання недобросовіс‐

них методів боротьби,  тобто  так  званого «податкового демпінгу», для якого 

характерними  є  низьким  рівнем  ставок  чи  створенням  певних  пільгових 

категорій  оподаткування  як  фізичних,  так  і  юридичних  осіб.  Таким  чином 

держава  приваблює  до  себе  іноземних  підприємців,  як  сприяють  розвитку 

економіки держави, надходжень до її бюджету, здійснюючи свою діяльність в 

межах юрисдикції її податкової системи. До такого методу боротьби вдаються 
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нові члени ЄС та країни, що з ним співпрацюють і отримують часті допомоги 

від  Союзу  в  рамках  програми  інтеграції,  що  нівелює  ті  втрати  бюджету,  які 

держава несе, понижаючи ставки податків.  

Конкуренція  призводить  до  активізації  дій  держав,  які  намагаються 

створити  переваги  власної  системи  оподаткування,  що  відбувається  на 

схожих  умовах,  як  на  ринку  конкурують  товари  чи  послуги.  Думки  з  цього 

приводу в Європі розійшлись. Одні вважають, що це позитивне явище і виграє 

той,  хто  створить  конкурентні  переваги,  інші  ж  вбачають  необхідність 

гармонізації  податкового  законодавства  ЄС.  Для  прикладу,  Німеччина  та 

Франція  виступають  за  зведення  податкових  систем  до  єдиних  норм,  прий‐

няття рішень шляхом голосування, фіксацію податкових ставок для країн, що 

бажають  стати  членами  ЄС  тощо.  Проте  щодо  цього  питання  досі  ведуться 

лише  дискусії  і  спільною  залишається  лише  митна  політика.  Таким  чином 

держави  досі  мають  змогу  активно  використовувати  свої  переваги,  які 

сприяють  приросту  інвестицій,  відкриттю  нових  підприємств  з  іноземним 

капіталом, активній співпраці з суб’єктами господарювання з інших країн, що, 

неодмінно, несе позитивний ефект для економіки країни. 

Щодо  конкурентних  переваг,  то  важливого  значення  набуває  рівень 

податкової свободи, який станом на 2016 рік в Україні становить 78,6%, що на 

6,3% перевищує середньоєвропейський, що зображено на рисунку 11. Попри 

те, що показник перевищує  також  і дані по Німеччині,  як одній  з найпотуж‐

ніших  країн  Європи  чи  Польщі,  як  члена  ЄС,  який  найближчий  за  історією 

свого розвитку до України, наша податкова система характеризується частою 

зміною  законодавства,  ставок,  методів  обчислення  та  сплати  податків,  що 

стає  причиною  високих  показників,  які  не  завжди  відповідають  її  реальній 

ефективності.  

Маючи високі показники рівня податкової свободи Україна перебуває 

на 107 місці за рівнем податкового тягаря в світі, опустившись за рік на одну 

сходинку. Загальна податкова ставка, згідно з дослідженням Світового банку 

становить становить 52,2%, в той час, як в Європі  і Центральній Азії середній 

показник сягає лише 34,8%, а в країн ОЕСР – 41,2%, що нівелює всі переваги в 

податковій конкуренції, що забезпечуються рівнем свободи.  

Важливим  для  розвитку  підприємництва  та  ефективної  боротьби  в 

податковій  конкуренції  є  також рівень економічної  свободи,  який  становить 

46,8%.  Згідно  з  ним    Україна  в  світових  рейтингах  займає  в  2016  році  162 

                                                            
1IndexofEconomicFreedom:	 WallStreetJournal,	 HeritageFoundation	 [Електронний	 ресурс].–Режим	
доступу:	http://www.heritage.org/index/default	
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місце,  а найближчими в рейтингу  є Болівія  (160),  Соломонові острови  (161), 

Конго (163), Чад (164) та Кірибаті (165). Очолюють ж цей рейтинг Гонконг (1), 

Сінгапур  (2), Нова Зеландія  (3)  та Швейцарія (4). А в регіональному рейтингу 

європейських країн, України займає 44 місце, відстаючи від Молдови, Греції, 

Росії  та  Білорусії,  які  мають  не  значно  кращі  показники  і  разом  з  Україною 

замикають список1.  

 

	
Рис.1.Рівень	податкової	свободи	станом	на	2012‐2016	роки	

 

Таким чином бачимо, що Україні варто переглянути рівень податкового 

тиску  на  прибутки,  змінивши  систему  оподаткування,  що  відкриє  значні 

перспективи  розвитку  для  підприємництва.  Використовуючи  чесні  методи 

податкової  конкуренції  держава  зможе  змінити  ставлення  іноземних  інвес‐

торів  та  підприємців  до  перспективи  влиття  капіталу  в  економіку  України, 

беручи до уваги досвід таких країн як Гонконг, ОАЕ, Катар, Китай та інших, які 

вийшли на перші місця по показниках сплати податків, що супроводжувалось 

їх розвиток. Поки проведені податкові реформи не дали очікуваних багатьма 

змін та умов, проте залишається можливість використання нових механізмів 

оптимізації  системи до вимог, що диктують міжнародні відносини,  європей‐

ська співпраця та локальні потреби держави. 

Попри активні спроби ЄС ліквідації жорсткої податкової конкуренції, не 

знайдено єдиної думки з цього приводу, що може бути активно використано 

в умовах європейської  інтеграції для розвитку підприємництва  і приведення 

виробництва  до  європейських  стандартів.  Так,  тим  чи  іншим  способом 

                                                            
1	PayingTaxes	 2016.	 Theglobalpicture.	 [Електронний	 ресурс]	 /	 WorldBankGroupandPwC.–2015.–
Режим	доступу:	http://www.doingbusiness.org/reports/thematic‐reports/paying‐taxes/	
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національні  системи  і  господарства  залишаються  конкурентами  навіть  для 

союзних  країн.  Україна  ж,  на  шляху  євроінтеграційних  процесів,  повинна 

готуватись до максимального отримання переваг від цієї  політики  та найви‐

щого рівня співпраці  з ЄС.  Тільки активна конкурентна боротьба  та бажання 

робити  рішучі  кроки  зможуть  вивести  Україну  на  якісно  новий  рівень 

економіки та її окремих структурних одиниць1.  

 

 

Шеремета	А.І.,	студент	
Батюк	І.І.,	студент	

Науковий	керівник	–	Тодощук	А.В.,	к.е.н.,	доц.	
Львівський	національний	університет	імені	Івана	Франка	

	
ВІДКРИТТЯ	ЗАРУБІЖНОГО		

РИНКУ	ДЛЯ	УКРАЇНСЬКИХ	ТОВАРІВ	
 

Одним з найголовніших аспектів зовнішньоекономічної діяльності Украї‐

ни починаючи з моменту проголошення незалежності стало формування нового 

торговельного режиму з подальшою його інтеграцією у світове господарство. 

Провідна  роль  у  цьому  процесі  належала  формуванню  та  реалізації 

зовнішньоторговельної  політики  України  шляхом  поступового  збільшення 

ступеня  відкритості  національної  економіки,  послідовної  перебудови  товар‐

ної  структури  експорту  та  імпорту,  створення  потужного  експортного  потен‐

ціалу,  запровадження  сучасних  форм  економічної  взаємодії  із  зарубіжними 

країнами, забезпечення стабільності зовнішньоекономічних зв’язків. 

Поглиблення  інтернаціоналізації  та глобалізації в міжнародному середо‐
вищі,  вимагають  від  національних  підприємств  перегляду  й  переосмислення 

існуючих  норм  поведінки  у  сфері  зовнішньоекономічної  діяльності,  прийняття 

рішень  з  актуалізації  новітніх  концепцій менеджменту  або переходу до  зовсім 

нових. Насамперед, це орієнтація на довгострокове перебування на міжнарод‐

них ринках, яка вимагає стратегічного підходу до маркетингової діяльності. 

Вихід  підприємства  на  зовнішні  ринки,  зазвичай,  є  тривалим  еволю‐

ційним  процесом,  що  вимагає  обґрунтованих форм  присутності  і  стратегій 

виходу на нього. 

                                                            
1	Бюджетно‐податкова	 політика	 сучасної	 держави	 та	 гармонізація	 податкових	 систем	 країн	 ЄС.	
Вектори	 для	 України:	 навчальний	 посібник/	 С.М.Свешніков,	 В.В.Юрченко,	 В.І,Крижановський.‐	
Київ:	Центр	перепідготовки	та	підвищення	кваліфікації	керівних	кадрів	ДФС	України,	2016.‐39с.		
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Для багатьох українських компаній малого та середнього бізнесу вихід 

на  ринок  Європейського  Союзу  (ЄС)  став  сьогодні  єдиним  шляхом  для 

подальшого розвитку. 

Світові  економічні  зв’язки  необхідні  Україні  для  того  щоб  швидше 

подолати  глибоку  економічну  кризу,  для  стабільного  і  швидкого  розвитку 

продуктивних  сил  і  підняття  на  цій  основі  життєвого  рівня  населення. 

Наприклад,  та  країна  яка не  займається  зовнішньою  торгівлею,  не розвиває 

господарські зв’язки з іншими державами світу, змушена збільшувати затрати 

виробництва приблизно в півтора‐два рази. 

Проблемним питанням зовнішньої торгівлі України в процесі входжен‐

ня  у  світове  господарство  є  нераціональна  структура  економіки,  а  отже, 

малоперспективна модель міжнародної спеціалізації. Це пов’язано з тим, що 

Україна  експортує  на  міжнародні  ринки  товари,  які  здебільшого  мають 

низький ступінь переробки (товари агропромислового комплексу та харчової 

промисловості, руди, метали, передусім чорні, продукція хімічної промисло‐

вості тощо). 

Крім того, на цих ринках панує жорстка цінова конкуренція  і переваги 

можуть  швидко  переходити  до  інших  країн,  особливо  коли  щодо  країн 

уживаються  обмежувальні,  дискримінаційні  торговельно‐економічні  заходи. 

Водночас, незначними  є  поставки  українських  товарів  на  високо  динамічні 

ринки, які визначають перспективи розвитку світової економіки1. 

Упродовж  останніх  років  спостерігаються  позитивні  зміни  в  геогра‐

фічній  структурі  зовнішньої  торгівлі,  зокрема  експорті  українських  товарів. 

Відбувається її переорієнтація на ринки країн далекого зарубіжжя. 

Очікується  подальше  зростання  українського  експорту  до  країн 

далекого  зарубіжжя,  зокрема  до  країн  –  членів  ЄС.  Ураховуючи  це,  процес 

інтеграції  української  економіки  у  світове  господарство  повинен  органічно 

поєднувати  загальні  для  всіх  регіонів  підходи  зі  здійсненням  специфічного 

комплексу заходів щодо окремих з них. 

Одним  із  важливих  напрямів  розвитку  експортного  потенціалу  України 

повинно  стати  поглиблення  торговельних  відносин  з  країнами  ЄС,  у  яких 

визначальним  завданням  є  створення  зони  вільної  торгівлі  та,  як  результат, 

нарощування обсягів реалізації готових виробів і високотехнологічної продукції2. 

                                                            
1	Зовнішньоекономічна	діяльність	підприємств:	підручник	/	[Багрова	І.В.,	Редіна	Н.І.,	Власик	В.Є,	
Гетьман	О.О.].	–	К.	:	ЦНЛ,	2004.	–	580	с.	

2	Міжнародний	 маркетинг:	 [навч.‐метод.	 посіб.	 для	 самост.	 вивч.	 дисц]	 /	 Циганкова	 Т.	 М.–	 К.	 :	
КНЕУ,	2005.	–	300	с.					
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Адже,  в  Європейському  Союзі  українські  товари  очікують  мільйони 

заможних споживачів. 

Україна  достатньо  сильна  тим,  що  в  людей  є  інженерна  освіта,  інже‐

нерне бачення. Ми можемо набагато більше. 

За кордоном досить конкурентоспроможні українські продукти харчу‐

вання, товари машинобудівної галузі, продукція легкої промисловості. Також 

–  запчастини  до  автомобілів,  які  використовують  чимало  автомобілебу‐

дівників у Європі. Для збільшення продажу товарів за кордон Україні потрібна 

система державної підтримки експорт1. 

Для  українського  експортера  вивести  продукцію  на  європейський 

ринок –  це достатньо  великі  кошти.  І  пройти процедури, що підтверджують 

якість товарів, – теж. Якщо б наші експортери не були впевнені в тому, що цей 

ринок  для  них  вигідний,  вони  б  це  не  робили  як  маркетинговий  хід.  Хоча 

вихід  на  ринок  Європейського  Союзу,  особливо  для  продовольчих  товарів, 

майже  напівавтоматично  означає  відкриття  дуже  великої  кількості  інших 

ринків.  Тому  що  власне  оця  відповідність  якості  й  безпечності  стандартів  в 

Європейському Союзі означає те, що ти майже автоматично отримуєш доступ 

до ринку різних країн. 

Якість продукції, надійність поставок та своєчасний обмін інформацією 

є найбільш важливими характеристиками, на які звертають увагу підприємці з 

ЄС.  Чи  відрізняються  вони  в  цьому  питанні  від  українських  підприємців  – 

вочевидь, що не відрізняються. Висока якість продукції має бути підкріплена 

відповідними  сертифікатами,  отримання  яких  передбачає  інвестиції  часу  та 

коштів.  Забезпечення  надійності  поставок  вимагає  злагодженої  роботи  між 

усіма підрозділами компанії, починаючи від виробництва і закінчуючи комер‐

ційним  відділом.  Професійний  обмін  інформацією  передбачає  наявність 

персоналу,  який  вільно  володіє  принаймні  англійською  мовою  і  здатний 

вести  ділову  переписку.  Якщо  ваша  компанія  відповідає  цим  вимогам,  і  ви 

вже  маєте  налагоджений  бізнес  в  Україні,  то  ви  готові  до  подальшого 

розвитку та роботи з підприємствами з ЄС. 

Аналіз  ринку  збуту  починається  з  визначення  профілю  потенційного 

клієнта на ринках країн ЄС,  тобто цільової аудиторії, якій може бути цікавий 

продукт  вашої  компанії.  Після  цього  потрібно  проаналізувати  ключові 

тенденції розвитку ринків країн ЄС, щоб відокремити країни, в яких очікується 

зростання попиту на продукцію чи послуги, аналогічних до тих, що пропонує 

                                                            
1	Проект	 національної	 стратегії	 розвитку	 експорту	 України	 [українських	 експортерів;	
електронний	ресурс].	–	Режим	доступу:http://ukrexport.gov.ua/ukr/zed/strategy/ukr/4589.html	
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ваше  підприємство.  На  цьому  етапі  важливо  визначити  усі  потенційно 

привабливі ринки збуту та їх об’єм, щоб в подальшому побудувати довгостро‐

кову поетапну стратегію виходу на ринки країн ЄС. В результаті аналізу ринку 

збуту  мають  бути  обрані  3‐5  країн  з  найбільш  перспективними  ринками  та 

найменшими  бар’єрами  для  входу.  Кількість  обраних  країн має  відповідати 

рівню ресурсів, які українська компанія малого та середнього бізнесу  готова 

та спроможна інвестувати.   

Зона вільної торгівлі з Євросоюзом вимагає від України, аби продукція 

відповідала  стандартам  якості  та  безпеки  в  ЄС.  Коли  українські  товари 

відповідатимуть цим вимогам, вони майже автоматично почнуть потрапляти 

на європейський ринок1. 
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АНАЛІЗ	ЕКОНОМІЧНИХ	ЕФЕКТІВ		
ВІД	УГОДИ	ПРО	АСОЦІАЦІЮ	

 

Тривалий  період  часу  Україна  перебувала  в  системі  протистояння  двох 

моделей інтеграції: європейської та євразійської. Думки серед фахівців розбіга‐

лися стосовно того, куди їй краще інтегруватися: до Європейського Союзу чи до 

Митного Союзу. Дилема вибору країни активно обговорювалася на всіх рівнях 

суспільного життя. Проте Україна обрала європейський шлях свого розвитку. 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС є без перебільшення найбільш 

масштабним пакетом домовленостей в  історії  України.  Він  є  свідченням  того, 

що  Україна  та  ЄС  мають  серйозний  намір  не  тільки  перевести  співпрацю  на 

якісно новий рівень,  але й  суттєво наблизити економічну  систему України до 

економічної  системи  Євросоюзу  на  основі  взаємної  лібералізації,  передусім 

руху  товарів,  капіталів  та  послуг,  гармонізації  підходів  та  принципів,  на  яких 

будуються  галузеві  політики  та  системи  регулювання  виробничо‐комерційної 

діяльності. 

                                                            
1	Постачання	 товарів	 до	 ЄC	 відкриває	 Україні	 ринки	 збуту	 інших	 країн.	 –	 Режим	
доступу:http://tsn.ua/groshi/made‐in‐ukraine‐scho‐y‐kudi‐eksportuye‐ukrayina‐ta‐yaki‐perspektivi‐
rozshirennya‐rinkiv‐zbutu‐582935.html	
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Українське суспільство сьогодні конче потребує зрозумілої та об’єктив‐

ної  інформації  про  основні  економічні,  інституційні  та  соціальні  наслідки 

Угоди  про  асоціацію.  Така  потреба  зумовлюється  тією  обставиною,  що 

переважна частина економічних положень Угоди визначає зміст реформ, які 

має реалізувати Україна, щоб стати успішною країною в широкому розумінні 

цього слова. 

З метою з’ясування економічних наслідків Угоди про асоціацію України 

і  ЄС  слід  порівняти  вигоди  і  потенційні  ризики договору,  визначати  приваб‐

ливість співпраці в рамках європейського вектора розвитку, а також вивчати 

нові потенційні можливості в процесі європейської інтеграції. 

Поглибленню взаємовигідного співробітництва України та ЄС сприяють 

наступні чинники:  

 спільність базових європейських цінностей у галузі захисту прав люди‐
ни, забезпечення економічних свобод і політичної демократії; 

 взаємопроникнення і переплетіння акціонерного капіталу на рівні ТНК, 
формування  спільного  ринку  товарів  і  послуг,  що  є  основою  прове‐

дення взаємовигідної економічної політики;  

 зближення  політичних,  економічних,  соціальних  інтересів  у  сфері 
підтримки безпеки і стабільності у світі; 

 спільна відповідальність у вирішенні цілого ряду еколого‐економічних 
проблем, що мають транскордонний характер. 

Для  оцінки  впливу  ризиків  на  економічний  розвиток  розглянемо 

потенційні  виклики  і  загрози,  пов’язані  з  асоційованим членством України в 

Євросоюзі. 

Погіршення  стосунків  з  Російською  Федерацією,  яка  намагається 

зірвати  процес  підписання  Угоди  про  асоціацію  з  ЄС  та  розпочала  торгово‐

економічні  війни проти України  як  спосіб  політичного  впливу.  До  того ж РФ 

розпочала  ескалацію  диверсійно‐терористичних  дій  в  регіонах  південно‐

східної України, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні з метою недопущення 

підписання економічної частини аналізованої Угоди. 

Фінансові  ризики  визначаються  ймовірністю  виникнення  несприятли‐

вих  фінансових  наслідків  у  формі  втрати  доходу  і  капіталу  в  ситуації 

невизначеності умов здійснення його фінансової діяльності. Слід враховувати 

роль іноземних банківських груп, які контролюють чверть української банків‐

ської системи. В Україні  існує проблема залучення зовнішніх запозичень для 

покриття  витрат  бюджету  та  обслуговування  державного  боргу.  Державний 
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борг  досяг 67 млрд.  дол., що  становить 83,9 %  ВВП  у 2015  році1.  Зростання 

фінансових  ризиків  супроводжується  погіршенням  державних  фінансів,  зни‐

женням  зовнішньої  ліквідності,  що  підвищує  ринкові  очікування  можливої 

девальвації  національної  валюти,  послаблює  довіру  вкладників,  справляє 

негативний тиск на ліквідність банків. 

Торгові  ризики,  пов’язані  з  вірогідністю  виникнення  збитків  через 

затримку  платежів,  відмову  від  платежу  в  період  транспортування, 

недостатність поставок товарів і т. п. Частка українського імпорту в країни ЄС 

склала  1 %  у  2013  році.  Експорт  з  України  до  Росії  в  І  кварталі  2015  року 

скоротився до 1 млрд. дол., що становить 61,3 % в порівнянні з аналогічним 

періодом у 2014 році. В той же час експорт в ЄС скоротився на третину до 3,3 

млрд. дол., ВВП – на 17,6 %, а обсяг промислового виробництва – більш ніж 

на 20 %. У 2014 році експорт в ЄС склав 20,9 млрд. дол., до Росії – 13,3 млрд. 

дол.2.  Вплив  імплементації  Угоди  про  асоціацію  України  і  ЄС  на  харчову 

промисловість  і  сільське  господарство  свідчить  про  те,  що  експортні  мита 

будуть знижуватися протягом десяти років. 

Вплив  реалізації  Угоди  про  асоціацію  з  ЄС  на  експорт  продукції 

металургії й експорт сировини буде несуттєвим, оскільки на ці групи товарів 

вже  встановлено  нульовий  рівень мит.  Зниження мита  ЄС  буде  стосуватися 

тільки чавуну – з 1,6 % до нуля. 

Скасування ввізного мита в ЄС на переважну більшість товарів у хіміч‐

ній галузі позитивно впливатиме на розвиток промисловості. Середня ставка 

ввізного мита буде скорочуватися з 4,2 % до 0,4 %. Разом з тим слід зазначити 

можливий  незначний  ріст  конкуренції  на  внутрішньому  ринку  за  рахунок 

зниження ввізного мита з 2,9 % в середньому до 0,2 %  і витрати, пов’язані з 

дотриманням вимог технічного регулювання3. 

Зниження ввізних мит в ЄС на переважну більшість товарів у машино‐

будуванні буде направлено на гармонізацію системи технічного регулювання 

з  відповідними  нормами  і  правилами  ЄС.  Поступово  зникатиме  ринок 

продукції, яка не відповідає стандартам ЄС у секторах, де технічне регулюван‐

ня гармонізовано з нормами ЄС. До несприятливих наслідків також належить 

зріст конкуренції на внутрішньому ринку за рахунок зниження ввізного мита з 

                                                            
1	Дані	Державного	комітету	статистики	(2015	р.).	[Електронний	ресурс].	–	Режим	доступу:	http://	
www.ukrstat.gov.ua.	

2	Marson	J.	In	Ukraine,	economic	ties	to	Russia	are	hard	to	break.	Pivoting	economy	toward	West	proves	
diffi	cult	as	companies	struggle	to	complete	in	EU	//	Wall	Street	Journal.		

3	 Moody’s	 //	 Интерфакс‐краи‐	 на.	 –	 26.09.2013.	 [Електронний	 ресурс].	 –	 Режим	 доступу:	
http://interfax.com.ua/news/economic/168550.html.	
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3,7 % в середньому до 1,6 % на електричне обладнання, з 5,8 % до 3,5 % на 

автотранспортні засоби. Високі потенційні витрати, пов’язані з дотриманням 

вимог  технічного  регулювання.  За  оцінками  експертів,  в  автомобільній 

промисловості ефект від обнуління ввізних мит і зменшення цін на автомобілі 

буде досягнуто лише за 15 р.   

Розглянувши плюси та мінуси від Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС,  можемо  констатувати,  що  для  України  це  шанс  виграти  у  боротьбі  за 

економічне  виживання,  завоювати  своє  місце  на  європейському  ринку. 

Важливо відмітити, що поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з ЄС 

дозволить  нам  вийти  на  якісно  новий  рівень  економічного  розвитку  — 

підвищення якості життя  громадян, модернізацію усіх  сфер життя держави  і 

суспільства, підвищення конкурентноздатності українських виробників  тощо. 

Успішне  виконання  Угоди  –  це  важливий  крок  для  України  з  метою 

подальшого інтегрування в ЄС. 
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ДЕТІНІЗАЦІЯ	ЕКОНОМІКИ,	ШЛЯХОМ		
ЕФЕКТИВНОГО	ВИКОРИСТАННЯ		

ЕЛЕМЕНТІВ	ПОДАТКОВОГО	МЕХАНІЗМУ	
 

Проблема  тінізації  економіки  надзвичайно  складна  та  масштабна. 

Тіньовий сектор присутній в економічній системі практично в будь‐якої країни 

світу. Він впливає на всі аспекти економічної діяльності та соціальні процеси, 

які відбуваються у суспільстві. 

На  сьогодні  Україна  перебуває  серед  лідерів  за  обсягами  тіньової 

економіки.  Ця  проблема  була  актуальною  в  минулому,  проте  на  сьогодні 

вона  набула  надзвичайного  розмаху.  За  останні  вісім  років  обсяг  тіньової 

економіки збільшився на 5% від ВВП, що призводить до занепаду економічної 

діяльності країни та простою економіки загалом. 

Тіньова  економіка  є  однією  з  найбільших  перешкод  розвитку 

конкурентоспроможності  країни,  зростання  соціальних  стандартів  життя 

населення та інтеграції в європейське співтовариство. Вона є відображенням 

активної криміналізації економічних процесів, високої корумпованості органів 
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державної  влади  та  низької  правової  і  податкової  культури  юридичних  та 

фізичних осіб. 

За оцінкою аналітиків, у тіньовій сфері виробляється щонайменше 50 % 

ВВП, а близько 40 % працюючих отримують прибутки від тіньової економіки. 

Ці показники є вже критичними. 

На цьому рівні вплив державно нерегульованих чинників стає настіль‐

ки  відчутним,  що  суперечності  між  легальним  і  тіньовим  секторами 

спостерігаються практично в усіх сферах життєдіяльності суспільства. 

Важливим  чинником  тінізації  економіки  України  є  недосконалість  і 

переважно фіскальний характер податкової політики та нестабільність норма‐

тивно‐правової бази. Ще однією важливою причиною залишається відсутність 

ефективних  механізмів  покарання  за  недотримання  податкового  законо‐

давства, що створює додаткові стимули до мінімізації та ухилення від сплати 

податків, що веде до тінізації значної частини обороту товарів і послуг. 

Оскільки податки та система оподаткування охоплюють усі економічні 

сфери,  на  нашу думку,  застосування  податкового механізму буде  уніфікова‐

ним для детінізації усіх галузей економіки. 

Податковим механізмом вважається сукупність організаційно‐правових 

норм і методів управління оподаткуванням. Діючий механізм оподаткування 

в  Україні  включає  такі  основні  елементи:  механізм  обчислення  податків, 

механізм сплати податків, податкові пільги, податкові санкції. 

Саме  регулюючи  економіку  через  елементи  податкового  механізму, 

держава  шляхом  зменшення  (збільшення)  маси  податкових  надходжень, 

зміни ставок податків і форм оподаткування, надання податкових пільг може 

сприяти  створенню  умов  для  розвитку  пріоритетних  галузей  економіки, 

стимулювати  інвестиційну,  інноваційну  та  підприємницьку  активність  та 

попереджувати розвиток тіньових господарських відносин. 

Більшість  країн,  намагаючись  прискорити  інноваційний  розвиток  та 

запобігти виходу економіки в  тінь,  постійно збільшують обсяг  і розширюють 

перелік податкових пільг, на які можуть претендувати підприємства. 

Україна останніми роками дещо відстала від цієї  глобальної тенденції. З 

прийняттям  Податкового  кодексу  обсяг  і  перелік  фіскальних  інструментів,  які 

стимулюють  інноваційну  та  господарську  діяльність  суб’єктів  господарювання, 

був  значно  звужений,  а  ті,  що  залишились  практично  не  спрямовані  на 

стимулювання економічного зростання та інвестиційно‐інноваційних процесів. 

Практика  надання  податкових  пільг  є  загальнопоширеною  навіть  у 

країнах, які декларують відданість ринковим принципам розвитку економіки. 



Збірник тез наукових доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції  

           83

Разом  з  тим  результативність  цих  пільг  залежить  від  здатності  вибудувати 

ефективний  механізм  їх  функціонування,  який  би  дозволяв  компенсувати 

підприємствам значну частину витрат, але чітко обмежував спроби викорис‐

тати пільги для мінімізації оподаткування. 

На  нашу  думку,  позитивним  каталізатором  детінізації  економіки  має 

стати  продовження  широкомасштабної  податкової  реформи,  основними 

завданнями  якої  буде:  створення  та  застосування  податкових  стимулів  та 

пільг,  які  не  маючи  репресивного  характеру  щодо  суб’єктів  тіньової 

економіки,  створять умови для ефективної діяльності  у легальній економіці, 

зниження і вирівнювання податкового навантаження, спрощення податкової 

системи,  посилення  податкового  контролю  за  рівнем  витрат  виробництва, 

мінімізація витрат виконання й адміністрування податкового законодавства. 

Також, вважаємо, доцільно впровадити систему регресивно‐прогресив‐

ного  оподаткування,  що  буде  збільшуватись  від  зменшення  бази  оподатку‐

вання і, навпаки, знижуватись, якщо результати роботи підвищуються. За таких 

умов легалізація доходів супроводжуватиметься наповненням бюджету.  

Отже,  запропонована  податкова  реформа  передбачає  побудову  такої 

податкової системи, яка є простою, економічно справедливою, з мінімальни‐

ми  затратами  часу  на  розрахунок  і  сплату  податків,  що  створює  необхідні 

умови для сталого розвитку нашої країни. Це дозволить в перспективі усунути 

значну частину системних факторів тінізації національної економіки. 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

МЕНЕДЖМЕНТ В УМОВАХ 
СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

ЕКОНОМІКИ 

 

СЕКЦІЯ 2 



Збірник тез наукових доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції  

           85

Вапнічна	О.	А.,	студентка	
Науковий	керівник	–	Герасименко	О.	В.	

Львівський	національний	університет	імені	Івана	Франка	
	

ДИСПРОПОРЦІЙНІ	ОСОБЛИВОСТІ	РОЗПОДІЛУ	
ПРЯМИХ	ІНВЕСТИЦІЙ	В	РЕГІОНИ	УКРАЇНИ	
 

Проблема  інвестування  є  нагальною  для  більшості  країн  світу.  Для 

України  вона  є  особливо  актуальною,  враховуючи  нестачу  власних  еконо‐

мічних ресурсів, в тому числі і фінансових, які є необхідними для відновлення 

національного виробництва, структурної перебудови та економічного розвит‐

ку нашої країни. В контексті інтеграції України у світові економічні процеси та 

у зв’язку з відсутністю національних  інвесторів, важливого значення набуває 

саме іноземне інвестування економічної діяльності. 

Соціально‐економічний розвиток будь‐якого регіону України  залежить 

від  величини  вкладеного  у  нього  капіталу.  Кожний  регіон  має  свої  особ‐

ливості,  які  пов’язані  з  веденням  господарської  діяльності,  пріоритетними 

напрямами розвитку,  кліматично‐природничими умовами, розвитком техно‐

логій  та  трудовим  потенціалом  тощо.  Зважаючи  на  важливість  значення 

інвестицій  у  соціально‐економічному  розвитку  регіону,  актуальним  є 

дослідження  надходжень  прямих  іноземних  інвестицій  у  регіони  України  та 

визначення основних тенденцій та проблем у цій сфері.  

Однією з особливостей нашої країни є значні диспропорції у економіч‐

ному  розвитку  її  регіонів.  Ця  асиметрія  стосується  зокрема  і  надходження 

іноземних інвестицій у регіони України.  

За  даними  Державної  служби  статистики  у  січні‐червні  2016  року  в 

економіку України іноземними інвесторами вкладено 2859,1 млн.дол. США та 

вилучено 330,1 млн.дол. США прямих інвестицій. 

Якщо розглядати стан надходжень інвестицій за регіонами (рис. 1), то вже 

традиційним лідером за обсягом інвестиційних вкладень є м. Київ. Адже обсяги 

інвестицій  навіть  у  регіон,  що  займає  другу  після  м.  Києва  позицію  (Дніпро‐

петровська область, 15,9% від загального обсягу інвестицій в Україну) за рівнем 

залучених інвестицій, практично у три рази менші ніж, у м. Києві (54,1%). 

Отже, більша половина усіх  інвестицій знаходиться лише в у м. Києві. 

Головними  реципієнтами  іноземного  капіталу,  окрім  столиці,  є  лише  5 

регіонів:  Дніпропетровська  (15,9%),  Донецька  (3,8%),  Харківська  (3,7%), 

Київська (3,7%) та Одеська (3,0%) області. 
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Рис.1.	Розподіл	залучених	прямих	інвестицій	за	основними	регіонами‐

рецепієнтами	України	(у	%	до	загального	обсягу)	
 

Така  ситуація  залишається  практично  незмінною  вже  багато  років. 

Саме  в  цих  регіонах  більш  розвинена  інфраструктура,  достатня  пропозиція 

виробничих ресурсів. 

Обсяги  надходжень  прямих  іноземних  інвестицій  інших  регіонів 

України  (Вінницької,  Волинської,  Житомирської,  Закарпатської,  Кіровоград‐

ської,  Миколаївської,  Рівненської,  Сумської,  Тернопільської,  Херсонської, 

Хмельницької,  Чернівецької  та  Чернігівської  області)  протягом  вже  багатьох 

років  складають  менше  1%  від  загальних  об’ємів  капіталу  в  усі  регіони. 

Найгіршою ситуація  є  у  Тернопільській  та Чернівецькій областях.  Так,  частка 

надходження  інвестицій  у  цих  регіонах  становить  0,1  %  до  загального 

підсумку. При цьому,  слід  зауважити, що кожний  із  зазначених регіонів має 

свій  унікальний  історико‐культурний,  науковий,  природній  або  трудовий 

потенціал.  Таким  чином,  диспропорції  за  рівнем  надходження  інвестицій  в 

різні  регіони  України  є  очевидними  та  більше  ніж  суттєвими.  Крім  того, 

негативним  є  той  факт,  що  протягом  незалежності  України,  асиметрія  у 

залученні капіталу в різні регіони держави переважно зростала. 

Для  успішного  розв’язання  проблеми  диспропорції  надходження 

іноземного капіталу необхідно розробити цілеспрямовану  інвестиційну полі‐

тику щодо залучення та використання іноземних інвестицій як центральними, 
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так і місцевими органами влади. Саме ефективна державна політика повинна 

забезпечити  баланс  регіональних  пріоритетів  залучення  та  використання 

іноземних інвестицій. 

Отже,  важливою  проблемою  в  сучасних  умовах  є  недостатнє 

фінансування  економіки  України  та  нерівномірний  розподіл  надходження 

прямих іноземних інвестицій у регіони України. Держава повинна застосувати 

весь комплекс заходів, спрямованих на забезпечення якісних змін у залученні 

іноземного капіталу в нашу країну. 

 

 

Гасюк	Р.В.,	аспірант	
Львівський	національний	університет	імені	Івана	Франка	

	
ПРОГРАМНО‐ЦІЛЬОВЕ	УПРАВЛІННЯ		

В	СИСТЕМІ	ОРГАНІЗАЦІЙНО‐ЕКОНОМІЧНИХ	
МЕХАНІЗМІВ	ТРАНСКОРДОННОЇ	ВЗАЄМОДІЇ		

НА	ПРИКОРДОННИХ	ТЕРИТОРІЯХ		
 

Наявний стан транскордонної діяльності, зокрема, Львівської області та 

Підкарпатського  воєводства  (Польща)  свідчить  за  зростаючу  потребу  у 

розробці та реалізації динамічної державної політики, яка б йшла на користь 

їхнім  фінансово‐економічним  системам,  а  з  цим  і  жителям  прикордонних 

територій.  Практика  показує,  що  в  Україні  досить  добре  прописане  законо‐

давче поле щодо транскордонної взаємодії, але самі організаційно‐економіч‐

ні механізми даної взаємодії потребують подальшого удосконалення та, якщо 

використовувати за аналогією інструментарій ближчих сусідів, то їх необхідно 

адаптувати  до  українських  реалій.  Так,  дані  механізми  у  західному  регіоні 

України  ефективно  не  спрацьовують  за  наступних  проблемних  чинників: 

недостатність використання сучасних організаційних форм взаємодії  (класте‐

ри,  спільні  підприємства,  вільні  економічні  зони,  спільні  інфраструктурні 

об’єкти); складність перетину кордону Україна – Європейський Союз (ЄС), яка 

зумовлюється,  окрім  візового  режиму  для  українців  за  затягування  процесу 

асоціації, недостатнім рівнем розвитку прикордонної інфраструктури (автомо‐

більні шляхи, залізничні колії, контрольно‐пропускні пункти тощо) як у кількіс‐

ному,  так  і в якісному значенні; відсутність «спільних продуктів» українських 

учасників  транскордонної  взаємодії  та  партнерів  з  суміжних  територій, 

незнанням (виявленням) спільних проблемних питань. 
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Базовою  проблемою  залишається  й  наявна  тенденція  на  подальшу 

варіативну  асиметричність  соціально‐економічного  розвитку  (зайнятості, 

життєвого  рівня  населення,  економіки,  соціальних  послуг,  інфраструктури 

тощо)  територій  західних  областей  та  суміжних  прикордонних  територій 

сусідніх  держав,  які  є  членами  європейської  унії.  Статистичні  порівняння 

даних  територій  додатково  доводять,  що  майже  за  майже  за  всіма  показ‐

никами  польська  сторона  перевищує  українські  позиції  у  2‐5  разів  (не  зва‐

жаючи  навіть  на  те,  що  на  початку  90‐х  років  минулого  століття  реперні 

статистичні точки були співмірними).  

Особливе  місце  в  цьому  порівнянні  посідає  кількість  зареєстрованих 

виробничих  підприємств  різного  профілю,  яких  є  на  порядок  більше  у 

порівняльній адміністративно‐територіальній одиниці Польщі. Обєктивно, що 

за  такою  кількістю  виробничих  організаційних  структур,  тягнуться:  робочі 

місця,  дохідна  частина  бюджету  домогосподарств,  вищий  рівень  заробітної 

плати  та,  загалом,  фінансові  поступлення  до  місцевих  бюджетів.  Не  слід 

нехтувати й тим, що паралельно формується сучасний новаційно‐інфраструк‐

турний  простір  системи  бізнесу  (до  нього  відносять:  індустріальні  й  техно‐

логічні  парки,  бізнес‐інкубатори),  який  дозволяє  ефективно  перетворювати 

новації  в  реальні  конкурентоспроможні  продукти  продажу  з  високою дода‐

ною вартістю.  

Не зважаючи на те, що в Україні вперше було сформовано концепційні 

засади  стратегіології  регіонального  розвитку  (професор  Карпінський  Б.А.), 

реалізація  даних  положень  залишається  більше  в  теоретичній  площині, 

оскільки  не  формуються,  та  й  не  задіюються  базові  елементи  програмно‐

цільового  управління  в  контексті  програмного  отримання  належної  фінан‐

сової віддачі від транскордонної взаємодії. 

Так,  за  своєю  науковою  сутністю,  стратегіологія  розвитку  регіону – 

це базові завдання, які стоятимуть перед регіоном, його органами управління 

на  середньо‐  та  довготермінову  перспективу,  і  шляхи  їхнього  досягнення, 

виходячи з потреб його мешканців та з орієнтованістю на нарощування свого 

місця в економіці держави.  

Зазначимо,  що  регіональна  стратегіологія  має  свої  відмінності  на 

прикордонному рівні, оскільки тут на формування та можливості задіювання 

ефективних економіко‐фінансових механізмів накладаються додаткові чинни‐

ки  пов’язанні  з  відмінностями  у  соціально‐економічному  розвитку  сусідніх 

держав. Доречно відмітити, що соціально‐економічний розвиток прикордон‐

них  територій  у  країнах‐членах  ЄС  здійснюється  через  відлагоджений 
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організаційно‐економічний механізм  стратегічного планування. Даний меха‐

нізм,  через  властивий  завданням  інструментарій  та  збалансований  моніто‐

ринговий  контроль,  із  належною  прозорістю  і  доступністю  для  широких 

верств споживачів, дозволяє спрямовувати всі спільні політики ЄС (конкурент‐

на,  торговельна,  транспортна,  аграрна  тощо)  на  єдину  мету:  прискорення 

соціально‐економічного розвитку прикордонних територій.  

Принциповою  перепоною  до  підвищення  інтеграційних  процесів 

українських  учасників  прикордонних  територій  Львівщини  (Жовківський, 

Мостиський,  Старосамбірський,  Турківський,  Яворівський  райони)  у  програ‐

мах міжнародної технічної допомоги є співфінансування проектів із місцевих 

бюджетів  (не  менше  10%  його  загальної  вартості).  Виходячи  з  того,  що  в 

області виконується 50 проектів в контексті транскордонної взаємодії на суму 

понад  70  млн  євро  (де  половина  суми  фінансові  ресурси  українських 

учасників)  то  ці  питання  можливо  вирішувати  лише  в  рамках  програмно‐

цільового управління, що забезпечуватиме раціональне використання залуче‐

них фінансових ресурсів.  

Можливо  також  стверджувати,  що  в  програмно‐цільовому  управлінні 

транскордонною взаємодією аспекти формування громадянського суспільст‐

ва,  демократичні  засади функціонування економіки прикордонної  території, 

об’ємний  контроль  за  дією  управлінського  апарату  є  дієвими  стрижневими 

елементами  впливу  на  розвиток  даних  територій  та  отримання  належної 

віддачі від використання потенціалу цієї співпраці.  

 

 

Ємельянов	О.С.,	аспірант		
Одеський	національний	університет	імені	І.І.	Мечникова	

	
АНАЛІЗ	СУЧАСНИХ	КОНЦЕПЦІЙ		
УПРАВЛІННЯ	РИЗИКАМИ	В		
ІНВЕСТИЦІЙНИХ	ПРОЕКТАХ	

 

Сьогоденні  проблеми  і  тенденції  розвитку  менеджменту  все  більш 

приваблюють  увагу  вітчизняних  дослідників  і  підприємців.  В  деякому  сенсі 

сам бізнес сьогодні визначається як діяльність по прийняттю ризику з метою 

отримання компенсації, відповідну ступеню ризику та напруженості праці1. 
                                                            
1	Вяткин	В.Н.	Риск‐менеджмент	В.Н.	Вяткин,	И.В.	Вяткин,	В.А.	Гамза	и	др.	–	М.:	Дашков	и	Ко,	2003.	–	
312	с.	
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Досліджуючи дану проблему слід враховувати що більшість із ризиків, 

які  реально  існують  в  економіці  України,  викликані  тим,  що  цивілізовані 

економічні ринкові відносини в Україні ще тільки складаються і не є типовими 

для розвинених країн.  

Незважаючи  на  велику  кількість  робіт  закордонних  і  вітчизняних 

дослідників,  які  присвячені  різним  аспектам  ризику,  на  сьогоднішній  день 

немає  однозначного  розуміння  його  суті.  В  економічній  науці  становлення 

розуміння  ризику  пройшло  більш  тернистий  шлях.  А.  Альгін  відмічає,  що 

«відставання в області теоретичних досліджень економічного ризику – це ще 

півбіди.  Гірше  інше  –  нерозвиненість  теоретичних  проблем  перешкоджає 

впровадженням  в  сучасну  управлінську  і  господарчу  практику  принципів 

обґрунтованого  ризику»1.  Це  пояснюється  тим  що  українське  господарське 

законодавство  повністю  його  ігнорує  в  реальній  економічній  практиці  та 

управлінській  діяльності.  Окрім  того,  ризик  –  це  складне  явище  яке  має 

багато незбіжних, а  іноді  і взагалі протилежних реальних основ. Це обумов‐

лює можливість  існування декількох пояснень «ризику»  з різних точок зору, 

відсутність загальноприйнятним поясненням його економічного заломлення. 

За останні роки змінилися погляди і підходи на проблеми, які склалися 

в  галузі  управління  ризиком,  що  призвело  до  появи  нової  моделі  ризик‐

менеджменту,  яка  комплексно  досліджує  ризик  усіх  шляхів  в  діяльності 

організації  при  впровадженні  інвестиційного  проекту.  Становлення  ризик‐

менеджменту як нової парадигми управління в сучасному бізнесі відноситься 

до середини 1990‐х років. Саме в цей час прискорення темпів змін в компа‐

ніях нової економіки призвело до зростання кількості факторів, які посилили 

невизначеність  ринкового  середовища.  Такі  дослідники  як  Т.  Бартон,  У. 

Шенкір, П. Уокер  2, називають в числі цих факторів:  зростаючу конкуренцію; 

збільшення свободи торгівлі та  інвестицій; послаблення державного регулю‐

вання  в  основних  галузях  економіки;  змінення  організаційних  структур  в 

результаті реінжинірингу та скорочень та ін. 

Ці  зміни  призвели  до  того що  застосування  існуючого  в 1990‐х  роках 

підходу  до  управління  ризиками  в  інвестиційних  проектах  типу  «згори  до 

низу», якому притаманні вузькоспеціалізовані фрагментарні явища, більше не 

відповідали  умовам  глобального  ринку  які  швидко  змінювались.  Нова 

парадигма  ризик‐менеджменту  сьогодні  комплексно  розглядає  ризик  всіх 

                                                            
1	Альгин	А.П.	Риск	его	роль	в	общественной	жизни	/А.П.	Альгин.	–	М.:	Мысль,	1989.	–	254	с.	
2	 Бартон	 Т.	 Комплексный	 поход	 к	 риск‐менеджменту:	 стоит	 ли	 этим	 заниматься.	 Практика	
ведущих	компаний	/	Т.Бартон,	У.Шенкир,	П.Уокер.	–	М.:	Вильямс,	2003.	–	417	с.	
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відділів  організації  та  напрямків  її  діяльності.  Застосування  нового  підходу 

дало  можливість  отримувати  зіставні  оцінки  по  всім  видам  ризику  завдяки 

оптимальному  поєднанню  методів  і  моделей  відомих  раніше.  Необхідність 

застосування  комплексних  методів  управління  ризику  в  інвестиційних 

проектах  обумовлена  тим,  що  в  третьому  тисячолітті  багато  організацій 

стикаються  з  ризиками,  які  раніше  було  важко  уявити.  Тому  нова  модель 

управління  ризиками  в  інвестиційних  проектах  –  це  процес  визначення 

оцінки контролю ефекту внутрішніх і зовнішніх факторів, які можуть негативно 

впливати на діяльність підприємства при впровадженні інвестицій. 

Корпоративний  ризик‐менеджмент  –  це  чуттєвий  структурний  підхід, 

який поєднує  стратегію,  процеси,  персонал,  технології,  досвід,  націлений на 

оцінку  і  управління  невизначеностями,  що  виникають  в  процесі  реалізації 

інвестиційних проектів.  

Багато  експертів  сьогодні  вважають,  що  ризик‐менеджмент  має  стати 

невід’ємною частиною процвітаючого підприємства, більш того «організація, яка 

не навчиться ефективно керувати своїми ризиками з часом зникне»1. У зв’язку з 

цим, в процесі впровадження інвестиційних проектів слід враховувати ідентифі‐

кацію, аналіз і оцінку ризиків; розробку програми заходів по ліквідації наслідків 

ризикових  ситуацій;  розробку механізмів  виживання  підприємств;  збереження 

цілей;  зниження  витрат;  забезпечення  збереження  успіху  підприємства;  ство‐

рення системи страхування; прогнозування розвитку підприємства та ін. 

Саме тому постає питання про пошук критеріїв на основі яких можливе 

становлення  нової  функції  управління.  Одним  із  таких  критеріїв  може  стати 

рівень ризиків, появлення яких обумовлено інвестиційною діяльністю органі‐

зації. Виявлення і оцінка факторів ризику дозволяє виявити напрямки, на яких 

необхідно зосередити управлінські ресурси організації, а також напрямки,  із 

яких можливо визволити частину ресурсів. 

Розглядаючи  багато  завдань  через  призму  ризику,  можливо  отримати 

найбільш  повну  картину  і  точніше  зрозуміти  значення  і  взаємодії  зовнішніх  і 

внутрішніх  факторів,  які  впливають  на  діяльність  організації.  У  відповідності  з 

основоположним  принципом  системного  підходу,  сформованим  Р.  Ешбі, 

економічна система, щоб успішно протистояти агресивним факторам зовнішньо‐

го середовища повинна дуже швидко приймати управлінські рішення. Відповід‐

но  для  ефективного  існування  організації  необхідно, щоб  будь‐які  зовнішні  дії 

могли би нейтралізуватися за рахунок внутрішніх можливостей організації. 

                                                            
1	Hoffman	Douglas	G.	Managing	operational	Risk:	10	Firm	–	wide	Best	Practice	strategies.,	John	Wiley's	
Sons,	2002.	
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Однією  із  таких  можливостей  є  побудова  ефективної  системи  ризик‐

менеджмену,  яка  дозволяє  знизити  рівень  невизначеності  та  ризику  в 

діяльності  будь‐якої  організації  особливо  при  впровадженні  інвестицій.  В  

зв’язку  з  цим,  сьогодні  ризик  розглядається  як «об’єктивна  неспроможність 

або  невміння  організації  уникнути  або  мінімізувати  загрози  своєму  бізнесу, 

зменшивши  невизначеність  у  зовнішньому  та  внутрішньому  середовищі  за 

допомогою  принципу  випереджаючого  відображення»1.  Принцип  випере‐

джаючого відображення в даному випадку характеризується як сукупність дій 

організації по виявленню загроз у зовнішньому і внутрішньому середовищі та 

їх подоланню шляхом постійних профілактичних поновлень своїх структур та 

інновацій на всіх етапах ведення бізнесу.  

В процесі реалізації інвестиційного проекту управління ризиками набу‐

ває усестороннього характеру та координується в межах всієї організації. Це 

стало  основою  появлення  досить  різноманітних методів  управління  ризика‐

ми.  З  практики  вітчизняних  інвестиційних  підприємств  видно,  що  в  україн‐

ських  спеціалістів,  з  одного  боку,  та  закордонних  спеціалістів  з  іншого, 

склались  досить  чіткі  вподобання  у  відношенні  управління  ризиками.  Наяв‐

ність таких вподобань обумовлено характером економічного розвитку держа‐

ви і як наслідок групами розглянутих ризиків. 

Саме  тому  сьогодні  можливо  говорити,  що  теорія  ризику  стала  не 

тільки  об’єктом  пильної  уваги  вітчизняних  дослідників,  але  й  практично 

затребувана українськими організаціями. 

 

 

Жебричук	А.В.,	студентка	
Науковий	керівник	–	Ніценко	В.С.,	д.е.н.,	проф.	

Одеський	національний	університет	ім.	І.І.	Мечникова	
	

ІНТЕРНЕТ‐МАРКЕТИНГ	–	ІНСТРУМЕНТ	
ЕФЕКТИВНОГО	УПРАВЛІННЯ	РОЗВИТКОМ	

ПІДПРИЄМСТВА	
 

Інформатизація  суспільства  значно  змінила  роль  інформації  та  інфор‐

маційних  технологій,  використовуваних  в  економіці  та  бізнесі. Масштаби  та 

якість  інформаційних  технологій  в  управлінні  конкретними об’єктами  госпо‐
                                                            
1	Лобанов	А.	Тенденции	развития	риск‐менеджмента:	мировой	опыт	/	А.	Лобанов,	А.Черунов	//	
Рынок	ценных	бумаг.	–	1999	‐	№18	–	С.45‐47.	
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дарювання  прямо  впливають  на  показники  та  результати  їх  діяльності, 

допомагають досягти ринкових цілей функціонування. Особливого  значення 

набувають  ці  процеси  у  зв’язку  орієнтацію  підприємств  і  фірм  на  проекту‐

вання, виробництво і збут товарів, які задовольняють попит споживачів. 

Якість  управління  та  прийняття  маркетингових  рішень  безпосередньо 

пов’язані з наявністю повної, актуальної і достовірної інформації про ринок, по‐

пит на товари, уподобання споживачів, ринкові ціни, дії конкурентів  і т.д., а та‐

кож  інформації  про  показники діяльності  об’єкта  управління.  Значні  обсяги  ін‐

формації,  нагальна  потреба  оперативних  розрахунків,  пошуку  та  надання мар‐

кетологам  відповідної  інформації  для  прийняття  рішень  зумовлюють  необхід‐

ність використання засобів обчислювальної техніки та інформаційних технологій. 

Основним напрямом удосконалення управління маркетинговою діяль‐

ністю є  створення  інформаційних  систем маркетингу  (ІСМ),  які базуються на 

сучасних апаратно‐програмних  засобах,  інформаційних  технологіях,  розподі‐

леному обробленні даних у мережах, на використанні економіко‐математич‐

них методів і моделей та систем підтримки прийняття рішень.  

ІСМ  –  це  сукупність  інформації,  апаратно‐програмних  і  технологічних 

засобів,  засобів  телекомунікацій,  баз  і  банків  даних,  методів  і  процедур, 

персоналу  управління,  об’єднаних  в  технологічний  ланцюг  для  збирання, 

передавання,  оброблення  й  нагромаджування  інформації  для  підготовки  і 

прийняття управлінських рішень у маркетингу 1. 

Головна мета ІСМ – підвищення якості маркетингу, зокрема й Інтернет‐

маркетингу,  забезпечення  фахівців  необхідною  інформацією  для  прийняття 

маркетингових рішень, доведення до кожного користувача (керівника, фахів‐

ця) інформації, що за змістом, часом представлення і методам відображення 

дає  можливість  ефективно  виконувати  делеговані  функції.  Додатково  ІСМ 

забезпечує отримання і обґрунтування альтернативного рішення, але тільки в 

разі  застосування  системи  підтримки  прийняття  рішень.  Система  характери‐

зується такими властивостями: 

1) подільність – визначає наявність ряду підсистем, які виділяються за 

певною ознакою, відповідно до конкретних цілей і завдань; 

2) цілісність – усі користувачі підпорядковуються єдиній меті; 

3) розходження природи елементів  і різноманіття складових частин   – 

ця  властивість  пов’язана  з  автономністю  і  функціональними  особливостями 

елементів;  

                                                            
1	Котлер	Ф.	Маркетинг‐менеджмент	в	новом	тысячелетии	/	Ф.	Котлер.	–	СПб.:	Питер,	2002.	–	464	с.	
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4) структурованість системи – визначає наявні зв’язки між складовими 

частинами всередині системи, розподіляє елементи за ієрархічними рівнями. 

Сьогодні особливу увагу приділяють Інтернет‐маркетингу. Варто зазна‐

чити,  що  саме  у  сфері  Інтернет‐маркетингу  інформаційні  технології  та  ІСМ 

розвиваються стрімкими темпами. Згідно із сучасним трактування, маркетинг 

в  Інтернеті  –  це  один  з  різновидів  онлайнового  маркетингу,  який  охоплює 

використання  ресурсів  Інтернет  в  цілях  реклами,  стимулювання  збуту, 

проведення маркетингових  досліджень,  продажу  товарів  через  Інтернет.  Як 

тільки  з’являється  нова  технологія,  її  одразу  ж  впроваджують  у  рекламу. 

Цифрова  реклама  на  білбордах  надає  широкі  креативні  можливості,  пов’я‐

занні із застосуванням відео та анімації. Цифрові інсталяції, що з’являються в 

аеропортах, на вокзалах і в торгових центрах, пропонуючи ще один несподі‐

ваний  спосіб  досягнення  фрагментованої  аудиторії.  Завдяки  популярності 

смартфонів з великими екранами та  їх високій роздільній здатності важливе 

місце в інтегрованих кампаніях посідає мобільний маркетинг1.  

Розвиток  інформаційних  технологій,  серед  яких  одне  із  провідних 

місць посів  Інтернет,  поява  і  стрімкий ріст  електронної  комерції  стали осно‐

вою  для  утворення  нового  напрямку  в  сучасній  концепції  маркетингу 

взаємодії  –  Інтернет‐маркетингу.  Під  цим  терміном  розуміється  теорія  і 

методологія  організації маркетингу  в  гіпермедійному  середовищі  Інтернета. 

Глобальна  мережа  наділена  унікальними  характеристиками,  які  суттєво 

відрізняються  від  характеристик  традиційних  інструментів  маркетингу. 

Однією з основних властивостей  Інтернет‐середовища є  її  гіпермедійна при‐

рода, яка характеризується високою ефективністю в представленні і засвоєнні 

інформації, що значно підвищує можливості маркетингу в посиленні взаємо‐

зв’язку  підприємства  і  споживачів.  Крім  того,  роль,  яку  виконує  глобальна 

мережа, не обмежується лише комунікативними функціями, а також охоплює 

можливість  укладання  угод,  здійснення  покупок  і  проведення  платежів, 

надаючи їй вигляду глобального електронного ринку 2.  

Основними  перевагами  Інтернет‐маркетингу  вважаються:  інтерактив‐

ність;  можливість  максимально  точного  таргетингу  (рекламного  механізму, 

що  дозволяє  виділити  цільову  аудиторію  і  показати  рекламу  саме  їй); 

можливість детального постклік‐аналізу;  відносно невелика вартість доступу 

                                                            
1	Шевченко	Д.А.	Реклама.	Маркетинг.	PR:	учеб.‐справ.	пособ.	/	Д.А.	Шевченко.	–	3е	изд.,	перераб.	и	
доп.	–	М.:	РГГУ,	2014.	–	648	с.	

2	 Пінчук	 Н.С.	 Інформаційні	 системи	 і	 технології	 в	 маркетингу:	 навч.	 посіб.	 /	 Н.С.	 Пінчук,	 Г.П.	
Галузинський,	Н.С.	Орленко.	–	2‐ге	вид.,	перероб.	і	доп.	–	К.:	КНЕУ,	2003.	–	460	
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до  інформації;  оперативність  отримання  інформації;  зручність;  доступність; 

необмежена аудиторія; зниження рівня впливу на потенційного клієнта. 

Інтернет‐маркетинг є складовою електронної комерції і включає в себе 

такі  елементи  як:  медійна  реклама,  контекстна  реклама,  пошуковий 

маркетинг в цілому і пошукова оптимізація (SEO) зокрема. Інтернет маркетинг 

потрібен  задля  вирішення  щонайменше  двох  задач:  по‐перше,  визначення 

попиту  та  пропозиції  на  конкретний  товар  чи  послугу;  по‐друге,  для 

відпрацювання  механізмів  залучення  уваги  потенційних  клієнтів  до  даної 

продукції, тобто для пошукової оптимізації. 

Фактично всі користувачі мережі  Інтернет зареєстровані в тій чи  іншій 

соціальній мережі,  кожна  з  яких має  свої  властивості  і  можливості,  а  також 

має свою аудиторію з чітко вираженими характеристиками. Соціальні мережі 

–  це  майданчики  для  спілкування    великого  відсотка  цільової  аудиторії 

компаній.  В  останні  роки  в  світі  в  цілому  і  в  Україні  зокрема  великої 

популярності  серед   користувачів  Інтернету набули соціальні мережі  такі,  як  

«Facebook», «Twitter», «Вконтакте», «Одноклассники» та ін. 

Соціальні  мережі  –  це  засоби  комунікації,  якими  зараз  користуються 

частіше  за  все.  Це  соціальне  середовище,  яке  дозволяє  спілкуватися    групі 

користувачів,  об’єднаних  спільними  інтересами.  Маркетинг  соціальних 

мереж –  це  просування  продукту  з  використанням  соціальних  сервісів шля‐

хом  залучення  існуючої  на  сервісі  аудиторії  користувачів  в  комунікаційний 

процес, пов’язаний з даним продуктом. Перевагами просування в соціальних 

мережах,  як  елемента  Інтернет‐маркетингу,  є  те,  що  він  доступний  як  для 

відомих  брендів,  так  і  для  невеликих  компаній  і  не  потребує  значних 

фінансових  ресурсів.  Інтернет‐маркетинг  стає  все  більш  соціальним,  і  все 

більше націленим на особисту  вигоду  конкретного  користувача,  а  точніше – 

на  задоволення  його  потреб.  Унікальність  Інтернет‐маркетингу  як  каналу 

комунікації полягає у можливості отримання оперативного зворотного зв’язку 

від  користувача  і  організації  інтерактивної  взаємодії.  У  даний  час  Інтернет‐

маркетинг  суттєво  змінився,  з’явилося  більше  можливостей,  накопичився 

необхідний досвід, маркетингові  кампанії стали складними, цікавим і досить 

ефективними.  
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ТОП	10	НАЙБІЛЬШИХ	ПІДПРИЄМСТВ		
УКРАЇНИ	ТА	НАПРЯМИ	МЕНЕДЖМЕНТУ		

 

За останні півтора року в Україні відбулася багато подій, що вплинули 

на  економіку  країни.  Все,  як  і  минулого  року:  девальвація  гривні,  анексія 

Криму,  війна  на  сході,  втрата  російського  ринку  −  політичні  та  економічні 

фактори  не  змінилися.  Змінився  лише  ступінь  їх  значимості.  Якщо  протягом 

2014 року національна валюта плавно девальвувалася з 10 до 18‐20 гривень 

за долар,  то на початку 2015‐го  вона всього  за  кілька  тижнів обвалилася на 

міжбанку до 30‐35 гривень/$  і за такий же період повернулася практично до 

колишньої  позначки,  після  чого  продовжує  перебувати  в  коридорі  21‐25 

гривень.  Внаслідок  таких  кульбітів  компанії,  які  працювали  за  довгостроко‐

вими  контрактами,  зазнали  колосальних  збитків.  Багато  підприємств  були 

змушені  тимчасово  призупинити  продажі,  щоб  зорієнтуватися  в  питанні 

ціноутворення.  Через  настільки  стрімкі  курсові  зміни  бізнес  змушений  був 

перестраховуватися,  закладаючи  в  прайси  курсові  ризики.  Втім,  і  без  цього 

вартість  виробленої  в  Україні  продукції  зростала  протягом  усього  року, 

прагнучи досягти колишнього еквівалента в доларі чи євро. 

За підсумками 2015‐го року теж не варто очікувати значних покращень. 

Згідно з останніми оцінками Світового банку, в нинішньому році ВВП України 

впаде до 12% (замість прогнозованих навесні 7,5%), інфляція складе 50% (при 

тому,  що  навесні  прогнозувалося  40%).  Такі  прогнози  −  наслідок  затяжної 

кризи, яку відчувають усі без винятку сектори економіки. Однією з найбільш 

постраждалих  стала  банківська  система.  Збанкрутілі  44  банки  «коштували» 

цій  системі  200  млрд.  гривень.  Станом  на  кінець  жовтня  в  стадії  ліквідації 

знаходяться  ще  59  фінустанов,  а  в  дев'ять  банків  введено  тимчасову 

адміністрацію (процедура, що застосовується Національним банком до банків 

при  здійсненні  банківського  нагляду  за  особливих  обставин,  передбачених 

законодавством.  Воно  відбувається  на  наступний  робочий  день  після 

офіційного отримання рішення Національного банку України про віднесення 

банку  до  категорії  неплатоспроможних).  Не  дивно,  що  сумарний  збиток 

банківської  системи  за  підсумками  дев'яти  місяців  2015‐го  року  склав  52,2 

млрд. гривень. 
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Відбір  компаній  проводився  наступним  чином.  У  лонг‐ліст  рейтингу 

увійшли  понад  300  компаній,  річний  оборот  яких  за  підсумками  2014  року 

склав  не  менше  1  млрд.  гривень.  При  оцінці  компаній  аналізувалося  два 

критерії:  виторг  та  прибуток  підприємства.  Вартість  компаній  виводилася  за 

допомогою  оціночних  мультиплікаторів  з  урахуванням  країнового  та  регіо‐

нального ризику; використовувалися дані Bloomberg, інвестиційних компаній 

«АРТА»  і  Concorde  Capital.  Банки  оцінювалися  за  балансовим  капіталом  з 

однаковим коефіцієнтом 0,5. Виторг розраховувався як сума чистого відсотко‐

вого, комісійного та  інших операційних доходів фінустанов. У розрахунковий 

список  потрапило  269  компаній  із  лонг‐лісту.  За  кожним  із  критеріїв  Forbes 

привласнював  їм  бали  від  269  до  1  (наприклад,  компанія  з  найбільшим 

виторгом  отримувала  за  цей  показник  269  балів;  компанія  з  найменшим 

виторгом − один бал).  У  випадках,  коли  у підприємств  сума балів  збігалася, 

вище місце  займала  компанія  з  більшим  виторгом.  При  складанні  рейтингу 

Forbes  використовував  офіційні  дані  компаній  і  опубліковану  фінансову 

інформацію. З лонг‐лісту виключено компанії, які більш ніж на 50% належать 

державі. У табл. 1 наведені лідери лонг‐лісту. 

 
Таблиця	1	

Топ	10	найбільших	компаній	України	

Місце Компанія Галузь
Виторг, 
млн. грн.

Прибуток, 
млн. грн.

Штаб-квартира

1 Metinvest металургія 166927 2512
Україна, Донецька обл., 
Ворошиловський, Донецьк

2 Південний ГЗК металургія 9836 6773
Україна, Дніпропетровська 
обл., Терновський, Кривий Ріг

3 ПрватБанк фінанси 13471 749
Україна, Дніпропетровська 
обл., Дніпропетровськ

4 Київстар телеком 12231 2195 Україна, Київська обл., Київ

5 МТС Україна (Vodafone) телеком 10062 3759 Україна, Київська обл., Київ

6 Ferrexpo металургія 21935 2905 Швейцарія, Цуг, Бар

7 Запоріжсталь металургія 22111 1121
Україна, Запоріжська обл., 
Запоріжжя

8 Мотор Січ машинобудування 9744 1547
Україна, Запоріжська обл., 
Запоріжжя

9 Епіцентр К ритейл 19031 5273 Україна, Київська обл.

10 Cargill Україна АПК 10868 1646 Україна, Київська обл., Київ

 

Отже, дивлячись на ситуацію, яка відбулась протягом 2014 ‐ 2015 років, 

можна  сказати,  що  у  даному  рейтингу  (табл.  1)  на  кінець  2015‐го  року 

вистояли лише найсильніші компанії. Переживши наслідки затяжної кризи, як 
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спад  ВВП  та  інфляція,  серед  банків  (система  яких  постраждала  найбільше) 

залишився один лідируючий. ПриватБанк потрапив у трійку лідерів із прибут‐

ком, у 749 млн. грн. Також можна виділити металургійну компанію Metinvest, 

яка  з  року  в  рік  займає  перші  щаблини  у  рейтингу  найбільших  компаній 

України  із  найбільшим  виторгом  сума  якого  становить  166927  млн.  грн.  Та 

найбільш  прибутковою  компанією  на  кінець  2015  року  можна  назвати 

Південний ГЗК, адже прибуток у нього найбільший із десяти лідерів у списку – 

6773 млн. грн. 

 

 

Коржов	Є.В.,	студент		
Науковий	керівник	–	Махмудов	Х.З.,	д.е.н.,	проф.	

Полтавська	державна	аграрна	академія	
	

ФОРМУВАННЯ	ТА	РОЗРОБКА	СТРАТЕГІЇ		
РОЗВИТКУ	ГАЛУЗІ	МОЛОЧНОГО	СКОТАРСТВА	
 

Стратегічне  управління  являє  собою  одну  з  підсистем  менеджменту 

організацій,  що  виконує  велику  кількість  завдань  стосовно  стратегічного 

аналізу, розробки, реалізації і контролю реалізації стратегії організації. Систе‐

ма стратегічного управління повинна давати відповіді на три найважливіших 

питання: яка місія і цілі організації; який існуючий і майбутній профіль бізнесу, 

яким займається організація; що керівництво має зробити, щоб забезпечити 

виконання місії і досягнення поставлених цілей. 

Методичним  інструментом  дослідження  стратегічних  позицій  ТОВ 

«Білагро»  Великобагачанського  району  Полтавської  області  було  обрано 

метод  SWOT‐аналізу,  завдяки  якому  встановлюються  взаємозв’язки  між 

сильними  і слабкими сторонами в діяльності підприємства, а також загроза‐

ми і можливостями, що супроводжують цю діяльність. 

Проведений аналіз показав, що ТОВ «Білагро» має реальні можливості 

успішного  розвитку  галузі  молочного  скотарства  за  умов,  коли  будуть  вра‐

ховані  сильні  сторони  і  можливості,  розроблені  шляхи  подолання  загроз  і 

слабких  сторін,  а  також буде  впроваджено ефективну  систему  стратегічного 

управління підприємством взагалі та галуззю молочного скотарства зокрема. 

Як показало дане дослідження, використання сучасних методів оцінки 

при  формуванні  стратегічних  позицій  діяльності  аграрних  підприємств  є 

можливим і необхідним для підвищення їх конкурентного статусу. 
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Процес  вибору  стратегії  для  ТОВ  «Білагро»  складається  з  етапів 

розробки,  доведення  й  аналізу  (оцінки).  На  першому  етапі  створюються 

стратегії, що дозволяють досягти поставлених цілей.  Тут важливо розробити 

можливо  більше  число  альтернативних  стратегій.  На  другому  –  стратегії 

допрацьовуються  до  рівня  адекватності  цілям  розвитку  організації  у  всім 

їхньому  різноманітті  і  формується  загальна  стратегія.  На  третьому  –  аналі‐

зуються альтернативи в рамках  загальної обраної  загальної  стратегії  підпри‐

ємства й оцінюються по ступені придатності для досягнення її головних цілей. 

На  цьому  етапі  відбувається  наповнення  загальної  стратегії  конкретним 

змістом. 

Сучасна концепція стратегічного планування передбачає при розробці 

стратегії  організації  використання  ефективного  методичного  прийому  – 

стратегічної  сегментації  і  виділення  стратегічних  зон  господарювання  (СЗГ). 

Об'єктом  такого  аналізу  є  СЗГ –  окремий  сегмент  зовнішнього  оточення,  на 

якому організація має чи бажає одержати вихід.  Спочатку формується набір 

СЗГ,  потім  здійснюється  добір  досить  вузького  кола  СЗГ,  інакше  рішення  по 

них  утратять  повноту  й  здійсненість.  Такий  аналіз  дозволяє  оцінити 

перспективи, що відкриваються в даній зоні будь‐якому конкуренту з погляду 

розвитку, норми прибутку,  стабільності  і  технології,  а це дозволяє вирішити, 

як  ТОВ  «Білагро»  збирається  конкурувати  в  даній  зоні  з  іншими  підприєм‐

ствами. Після вибору СЗГ в підприємстві розробляється відповідна номенкла‐

тура  продукції  молочного  скотарства,  з  якою  збирається  вийти  на  ринок  у 

даній області.  

Вибір  стратегії  підприємства  –  центральний  момент  стратегічного 

планування.  Часто  обирають  стратегію  з  декількох можливих  варіантів.  Так, 

якщо ТОВ «Білагро»  хоче збільшити свою частку на ринку,  він може досягти 

своєї  мети  декількома  шляхами:  понизити  ціни  на  продукцію;  надавати 

більше  пільг;  знизити  собівартість  виробництва;  через  рекламу  представити 

більш привабливий образ продукції, робіт, послуги і т.д. 

Кожен шлях  відкриває  різні можливості.  У  такий  спосіб  підприємство 

може зштовхнутися з великим числом альтернативних стратегій. 

1.  Обмежений  ріст.  Цю  стратегію  застосовує  більшість  організацій  у 

сформованих  галузях  зі  стабільною  технологією.  При  стратегії  обмеженого 

росту  мети  розвитку  установлюються  від  «досягнутого»  і  коректуються  на 

умови, що змінюються, (наприклад, інфляцію).  

2.  Ріст.  Ця  стратегія  найчастіше  застосовується  в  динамічно  розвива‐

ються  галузях  зі швидко мінливою технологією. Для неї  характерне встанов‐
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лення щорічного значного перевищення рівня розвитку над рівнем розвитку 

минулого року. 

3. Скорочення чи стратегія останнього засобу. Ця стратегія вибирається 

організаціями  рідше  всього.  Для  неї  характерне  встановлення  цілей  нижче 

рівня, досягнутого в минулому. До стратегії скорочення прибігають тоді, коли 

показники діяльності організації здобувають стійку тенденцію до погіршення і 

ніякі міри не змінюють цієї тенденції. 

4.  Комбінована  стратегія.  Ця  стратегія  являє  собою    любе  сполучення 

розглянутих стратегій – обмеженого росту, росту  і скорочення. Комбінованої 

стратегії дотримують найчастіше великі організації, що активно функціонують 

у декількох галузях. 

Кожна  з  вищезгаданих  стратегій  являє  собою  базову  стратегію,  що,  у 

свою  чергу,  має  безліч  альтернативних  варіантів.  Базові  стратегії  служать 

варіантами  загальної  стратегії  організації,  наповняючи  в  процесі  доведення 

конкретним змістом. 

Реалізація стратегії диверсифікованості припускає розробку нових про‐

дуктів  і  нових  ринків,  тому  вона  є  найбільш  ризикованою,  тому,  що  ніколи 

немає повної  впевненості, що нові  ринки  готові  прийняти нову продукцію,  і 

вона буде користуватися увагою покупців. 

Нами запропонована стратегія інтенсивного розвитку для галузі молоч‐

ного  скотарства  ТОВ «Білагро».  Для  її  здійснення  необхідні  додаткові  вкла‐

дення  в  розвиток  перспективних  галузей  виробництва,  завоювання  більшої 

частки  ринку,  повніше  використання  державної  підтримки,  використання 

засобів  формування  попиту  і  стимулювання  збуту,  застосування  передових 

досягнень в техніці, технології, організації управлінні та маркетингу. 

У реалізації обраної  стратегії,  важливу роль має виробнича програма, 

основою якої є комплекс стратегічних рішень, що включають основні напрям‐

ки та позиції, які могли б дозволити успішно вести господарські процеси. 
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Красіцька	Г.	В.,	студентка	
Донецький		національний	університет	економіки	і	торгівлі		

	ім.	М.	Тугана‐Барановського	
	

УПРАВЛІННЯ	ПРОЦЕСОМ	НАВЧАННЯ		
ПЕРСОНАЛУ	З	ПОЗИЦІЇ	ВИТРАТ	

 

Постановка проблеми. Сучасні зміни зовнішнього середовища  вимага‐

ють від організацій постійної інтеграції до них, щоб залишатися прогресивною 

та  конкурентоспроможною компанією.  Проведення  змін  в  організації,  які 

пов'язані з реакцією на зміни зовнішнього середовища, полягають в необхід‐

ності  приведення  у  відповідність  різних  її  компонент:  стратегії,  структури, 

технології,  бізнес‐процесів,  культури,  компетенції  персоналу  і  т.д.  На  сучас‐

ному етапі  розвитку бізнесу  завдання кожної організації максимально вико‐

ристовувати  внутрішні  ресурси  організації,  скорочення  втрат  та  оптимізації 

процесів  стають  питаннями  життя  і  смерті. Досягти  та  закріпити  високі 

результати  діяльності  підприємства  та  гармонійно  розвивати  його  під  силу 

тільки згуртованій команді професіоналів.  

Постановка  завдання.  Таким  чином  виникає  необхідність  у  навчанні 

персоналу підприємства, оскільки тільки компетентні фахівців здатні забезпе‐

чити  прибутковість  свого  підприємства.  Але  чи  потрібно  усіх  працівників 

долучати  до  процесу  професійного  навчання?  Тому,  зазначене  обумовлює 

актуальність  питань,  що  стосуються  розвитку  персоналу,  особливостей  його 

проведення  та  управління  витратами  на  нього.  Різним  аспектам  управління 

витратами  на  розвиток  персоналу  приділяють  увагу  як  закордонні,  так  і 

вітчизняні вчені,  серед яких: М. Армстронг,  В. Дятлов, О. Єгоршин, П. Журав‐

льова, А. Кібанов, Р. Коул, Є. Маслов, А. Волгін, Г. Десслер та ін. 

Виклад  основного  матеріалу  дослідження.  Безумовно,  впровадження 

будь  яких  заходів  щодо  управління  витратами  на  розвиток  персоналу  на 

кожному  конкретному підприємстві  буде мати  свої  особливості,  пов'язані  зі 

специфікою виробництва та сформованою структурою виробничих відносин.  
Також витрати  на  персонал  нерозривно  пов'язані  з  системою  управління 
персоналом  підприємства,  яку,  у  свою  чергу,  необхідно  розглядати  як  най‐

важливішу  частину  системи  менеджменту.  Оптимізація  витрат  на  персонал 

пов’язана з ефективністю діяльності підприємства. Забезпечення ефективнос‐

ті  діяльності  підприємства  може  досягатись  як  за  допомогою  екстенсивних 

методів  (наприклад,  збільшення  числа  співробітників,  обсягу  виконуваних 
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робіт  і,  відповідно,  обсягу  витрат),  так  і  за  допомогою  інтенсивних методів. 

Результатом  застосування  інтенсивних  методів  може  з'явитися,  наприклад, 

збільшення  продуктивності  праці.  При  цьому  поліпшення  результату 

досягається  не  просто  за  рахунок  приросту  продуктивності  праці,  але  і  за 

рахунок  більшої  якості  та  раціональності  прийнятих  управлінських  рішень, 

більш  чіткої  організації  системи  управління  персоналом  та  підприємством  в 

цілому.  Для  прийняття  обґрунтованих  управлінських  рішень  важлива  опти‐

мізація  не  тільки  витрат  на  персонал  в  цілому,  а  й  витрат  за  окремими 

статтями: витрати на оплату праці, на навчання та розвиток, на прийом персо‐

налу, на культурно‐побутове обслуговування та  інше. Перш за все необхідно 

систематизувати та проаналізувати чисельність   персоналу на підприємстві в 

конкретно  кожному  підрозділі,  з  урахуванням  їх  функцій  та  реального 

завантаження.  На  основі  висновків,  отриманих  у  ході  такого  аналізу, можна 

запропонувати  ряд  заходів  з  оптимізації  бізнес‐процесів.  Тому  необхідно, 

щоб  кожен  керівник  чітко  знав  та  розумів  до  якої  моделі  організації  відно‐

ситься  його  бізнес,  це може бути модель  конвеєрної  організації,  чи модель 

організації  університету.  Саме  це  слугуватиме  для  прийняття  ефективних 

управлінських рішень.  

На  прикладі організацію  можна  розглядати  за  моделлю  Мінцберга, 

класика менеджменту, вона представлена у вигляді п'яти елементів:   страте‐

гічний менеджмент;  середня  ланка;  техноструктура,  допоміжний персонал  і 

операційне  ядро.  Якщо  організація  є  конвеєрною,  то  в  оперативному  ядрі 

витрати  на  персонал  повинні  бути мінімальними  або  взагалі  відсутніми,  від 

робітника  вимагається  тільки  дисципліна  та  працьовитість,  виготовляється 

типовий  продукт,  виконуються  однакові  операції. Зворотній  зв'язок  до 

стратегічного менеджменту відсутній, кадрова служба ефективно функціонує. 

В  таким  організації  свою  увагу  слід  зосередити  в  техноструктурі.  Яскравим 

прикладом  такої    компанії  є  компанія  Форда,  він  говорив  що  ми  навчимо 

працівника  працювати,  так  як  процес  є  стандартним  і  не  вимагає  креатив‐

ності. Якщо ж організація є університетом, процес побудований так що стан‐

дартизувати  процес  не  можливо  тільки  суміщення  знань,  досвіду  та  їх 

застосування  в будь  яких  ситуаціях.  В  цій моделі  навчання буде  зосереджу‐

ватися  в  операційному  ядрі,  тому  що  кожен  працівник  повинен  проявляти 

свої найкращі якості в різних випадках.  

Висновки.   Сучасна політика управління людськими ресурсами повин‐

на  бути  націлена  на  максимальну  віддачу  від  інвестицій  в  персонал  через 

побудову системи, яка мотивує кожного працівника на досягнення цілей, що 
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обумовлені  бізнес‐стратегією  підприємства,  досягнення  якої  вимагає  вкла‐

дення  значних  коштів  як  у  самі  людські  ресурси,  так  і  в  розвиток  служб 

управління  персоналом,  які  відповідають  за  реалізацію  прийнятої  політики. 

Витрати на персонал, таким чином, стають інструментом здійснення політики 

управління людськими ресурсами підприємства  та  відіграють найважливішу 

роль у структурі витрат сучасних підприємств. З іншого боку, вони все частіше 

розглядаються в якості інвестицій, що приносять віддачу протягом тривалого 

періоду  часу.  Таким  чином,  оптимізація  витрат  на  персонал може  надавати 

помітний вплив на результат господарської діяльності підприємства в цілому  
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ФОРМУВАННЯ	РИНКОВОЇ	ПОЗИЦІЇ	
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ	ПІДПРИЄМСТВ		

НА	РИНКУ	ЗЕРНА	
 

Позиція  підприємства  та  його  продукції  на  ринку  визначає  поведінку 

підприємства при провадженні своєї поточної виробничо‐комерційної діяль‐

ності.  В  зарубіжній  літературі  з  управління  маркетингом  продукції  не  існує 

єдиного  тлумачення  поняття  «ринкова  позиція»  підприємства  чи  продукції. 

Якщо іноземні автори достатньо широко використовують категорію ринкової 

позиції  підприємства  саме при опрацюванні питань ефективного управління 

збутовою  діяльністю,  то  для  вітчизняних  дослідників  більш  притаманним  є 

використання  понятійного  апарату  позиціонування  продукції,  як  результату 

сегментації  ринку  за  товарно‐ціновими  чи  споживацькими  критеріями.  Рин‐

кова позиція підприємства визначається, як сукупність наявних переваг інно‐

ваційного, цінового,  виробничого та масштабного характеру,  які дозволяють 

суттєво впливати у  короткостроковому періоді на поведінку  інших учасників 

ринкових  процесів  з  метою  отримання  позитивних  результатів  своєї  діяль‐

ності.  Наразі,  з  урахуванням  вітчизняної  специфіки,  доречним  є  виділення 

трьох груп факторів формування ринкової позиції виробника зерна.  
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По‐перше, це група факторів виробничо‐технологічного характеру, адже 

від  рівня  техніки  і  технології  на  підприємстві,  ресурсного  забезпечення  його 

виробничої діяльності, застосування інноваційних рішень у сфері виробництва 

на  підприємстві  безпосередньо  залежать  витрати  підприємства  на  створення 

одиниці продукції. При цьому, чим вищий рівень техніки, технології та культури 

виробництва  на  підприємстві,  чим  більше  уваги  воно  приділяє  застосуванню 

інноваційних  рішень,  тим  більш  посилюється  конкурентоспроможність  його 

продукції  та  зміцняється  його  ринкова  позиція,  в  першу  чергу,  за  рахунок 

виграшу  в  ціні  та  витратах.  Другою  групою  є  фактори  інфраструктурного 

характеру,  які  охоплюють,  передусім,  вирішеність  проблем  логістичного 

характеру,  а  саме,  зберігання  врожаю,  з  метою  послаблення  сезонних 

коливань  ціни,  транспортування,  з  метою  запобігання  втратам,  а  також 

забезпечення  фізичного  функціонування  зв’язків  зі  споживачами,  що  є  осно‐

вою  успішної  збутової  діяльності.  Нарешті,  третьою  групою  є фактори  комер‐

ційні,  які,  власне,  визначають  формалізацію  застосованої  системи  розподілу 

продукції на ринку, а отже отримання фінансових результатів діяльності. 

Ми  поділяємо  підхід  зарубіжних  дослідників,  який  зводиться  до 

класифікації  ринкової  позиції  підприємства,  як  позитивної,  негативної  та 

нейтральної  в  залежності  від  можливостей  та  необхідності  впливу  на  пове‐

дінку  конкурентів.  При цьому  в  якості  критерію результативності  позиції ми 

пропонуємо  використовувати  показники  прибутку  від  поточної  діяльності,  а 

для забезпечення достовірного визначення позиції підприємства розглядати 

їх у динаміці в розрізі окремих видів продукції  з урахуванням системи захо‐

дів, що були спрямовані на розвиток окремого товарного напряму.  

Також виділяють позитивну, негативну та нейтральну позицію підпри‐

ємства,  керуючись  при  цьому  можливостями  досягнення  певного  рівня 

ефективності  збутової  діяльності  у  короткостроковому  періоді.  Позитивна 

позиція  дозволяє  підприємству  вільно  керувати  обсягами  товарних  партій, 

варіювати ціною продукції,  тим самим впливаючи на поведінку найближчих 

конкурентів  та  споживачів.  Вона  передбачає  наявність можливості  ефектив‐

ного  збуту  всієї  продукції  за  запланованими  або  вищими  за  заплановані 

цінами.  Негативна  позиція  передбачає  суттєву  залежність  підприємства  від 

комерційної ситуації на ринку своєї продукції, яка виникає через брак певних 

можливостей виробничого, інфраструктурного або комерційного характеру та 

спричиняє виникнення загрози «непродажу»  або неефективного продажу,  а 

отже  в  перспективі  недоотримання прибутку,  запланованого обсягу  продук‐

ції.  Нейтральна  позиція  характерна  для  ситуації,  за  якої  підприємство  через 
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наявність  певних  комерційних  переваг,  не  відчуває  необхідності  у  забезпе‐

ченні можливостей суттєвого впливу на поведінку конкурентів  і має можли‐

вості  для  гарантованого  збуту  своєї  продукції  за  запланованими  цінами  та 

отримання прибутку. 

На сучасному етапі розвитку вітчизняного аграрного ринку позитивна, 

негативна чи нейтральна позиція підприємства визначається, передусім, його 

місцем в  структурі  каналу розподілу  продукції.  Слід  зазначити, що  викладе‐

ний вище підхід теоретично опрацьований для держави з високорозвиненою 

інфраструктурою фактично всіх об’єктових ринків, специфіка функціонування 

підприємств  аграрного  сектора  якої  значно  відрізняється  від  притаманної 

вітчизняним виробникам сільськогосподарської продукції.  

Як  концепція  та  система  практичних  дій,  маркетинг  та  маркетингова 

діяльність загалом – не лише незамінний засіб розподілу  і реалізації  вироб‐

леної  продукції,  а  й  соціально‐економічне  явище,  породжене  потребами 

принципово іншої економічної системи, яка розвивається за власними еконо‐

мічними  законами.  Однак,  в  наш  час  ще  не  досить  широко  розгорнута 

маркетингова  діяльність  сільськогосподарських  підприємств,  в  тому  числі  й 

позиціонування  сільськогосподарських  підприємств  на  об’єктовому  ринку, 

але стає зрозумілим, що без них господарювання в умовах ринкових відносин 

не може бути достатньо успішним. 
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ТЕОРЕТИЧНІ	ОСНОВИ	ФОРМУВАННЯ		

МОТИВАЦІЇ	ТА	СТИМУЛЮВАННЯ	ЕФЕКТИВНОСТІ	
ПРАЦІ	У	СІЛЬСЬКОМУ	ГОСПОДАРСТВІ	

 

З  переходом  сільського  господарства  до  господарювання  на  базі 

приватної  власності  змінюється  система  мотивації  праці  зайнятого  у  ньому 

населення. Зрештою, за десятиліття кризи і руйнівних трансформацій в аграр‐

ному секторі відбулося знецінення мотиваційних стимулів, що діяли раніше. 

Це стало однією з причин порушення циклу відтворення робочої сили, відтоку 

трудових ресурсів з сільської місцевості, падіння професійно‐кваліфікаційного 
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та  культурного  рівня  селян,  погіршення  показників  ефективності  праці. 

Сьогодні в сільському господарстві майже не застосовуються форми і методи 

стимулювання, які б сприяли високій ефективності праці. Навіть матеріальне 

стимулювання,  як  основна  складова  загальної  системи мотивації,  перестало 

бути  мотивом  до  праці  і  основою  відтворення  робочої  сили.  Тому  виникає 

необхідність формування науково‐обгрунтованого механізму мотивації праці, 

який би найбільшою мірою відповідав  інтересам різних  категорій  працівни‐

ків,  що  формуються  в  процесі  ринкової  трансформації  сільського  господар‐

ства,  та  в  кінцевому  підсумку  забезпечував  підвищення  ефективності  сіль‐

ськогосподарської  праці.  Актуальність  теми  дослідження,  таким  чином, 

обумовлена, з одного боку, загальним незадовільним станом функціонування 

існуючої системи мотивації в аграрному секторі і, з другого, − необхідністю її 

вдосконалення у відповідності до зміни економічних відносин. 

Основою  мотивації  праці  кожної  особи  є  її  потреби.  Під  час  дослі‐

дження  потреб,  важливе  розуміння  джерел,  за  рахунок  яких  вони  покрива‐

ються. Для працівників сільськогосподарських підприємств такими джерела‐

ми  можуть  бути  три  основні:  сільськогосподарські  підприємства,  держава, 

особиста (поза основним місцем праці) діяльність персоналу. Якщо сільсько‐

господарське підприємство не забезпечує своєму працівнику рівень доходу, 

який задовольнив би його потреби, більшого значення серед джерел покрит‐

тя  потреб  особи  набувають  особиста  діяльність  і  державна  допомога,  що  є 

вкрай небажаним явищем. Щодо першого, працівник менше турбуватиметься 

про  позитивний  результат  за  основним  місцем  праці,  а  більше  шукатиме 

додаткових джерел доходів, що загалом зменшуватиме його продуктивність. 

Щодо  другого,  оскільки  у  сучасних  складних  умовах  держава  мінімізує 

виплати  на  матеріальну  підтримку  працездатного  сільського  населення, 

невиправдані  сподівання  на  таку  підтримку  можуть  набути  негативних 

соціальних  і  політичних  виявів.  Особливості  мотивації  праці  у  сільському 

господарстві зумовлені трьома групами причин: пов’язаних із особливостями 

сільського  господарства  як  сфери  діяльності,  особливостями  сільськогоспо‐

дарської праці та організаційними чинниками 

Мотивація має великий вплив на виконання працівником своєї роботи, 

своїх виробничих обов’язків. Однак між мотивацією та кінцевим результатом 

діяльності немає однозначної  залежності. Може бути  так, що людина більш 

вмотивована  на  виконання  своєї  роботи,  дає  результати  гірші,  ніж  людина 

менш вмотивована, або навіть слабко вмотивована. Відсутність однозначного 

зв’язку між мотивацією та кінцевим результатом діяльності обумовлено тим, 
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що на результати праці впливає безліч  інших чинників,  таких як кваліфікація 

та  здібності  працівника,  правильне  розуміння  ним  виконуваного  завдання, 

вплив на процес роботи з боку оточення, везіння тощо.  

Оцінка  мотивації  працівників  сільськогосподарських  підприємств  пе‐

редбачає вирішення таких ключових питань: доцільності застосування різних 

форм  мотивації;  вивчення  внутрішніх  можливостей  стимулювання  праці 

працівників;  встановлення  ефективності  застосування  прийнятої  системи 

мотивації праці; формування системи показників оцінки праці та застосування 

окремих форм мотивації праці.  

Основу формування заробітної плати у сільськогосподарському вироб‐

ництві  становлять:  вид  роботи,  яку  виконують;  компетенція  працівника; 

результати  роботи  (індивідуальні  у  сфері  реалізації  завдань  або  визначених 

цілей,  колективні  або  групові  –  результати  підприємства  як  сукупності); 

ринкові  критерії.  Рівень  і  співвідношення  окремих  елементів  оплати  праці 

формуються під  впливом багатьох  чинників,  але центральне  значення нале‐

жить  оцінюванню  праці.  Воно  утворює  основу  формування  рівня  і 

принципових  співвідношень  основних  ставок  оплати  праці,  безпосередньо 

впливає на форму рухомих складників оплати праці, рівень яких залежить від 

основної оплати. Результати оцінювання праці дають змогу визначити співвід‐

ношення,  які  потім  залежно  від  потреб  можуть  бути  кориговані  іншими 

чинниками  диференціювання  оплати  праці  (фінансовим  станом  підприєм‐

ства, ринком праці, рівнем інфляції тощо).  

Процес оцінювання праці  працівників  складається  з  підготовчої  (вста‐

новлення мети та сфери оцінки; підготовки оцінюючих; розробки  інструмен‐

тів  оцінки;  вибору  методу  і  процедури  оцінки)  та  виконавчої  (проведення 

оцінки;  використання  ефектів  оцінки  до  реалізації  встановлених  цілей; 

діагностика процесу оцінювання, пропозиції на майбутнє; нагромадження та 

обробка результатів)  стадій, які передбачають врахування відповідних мето‐

дичних положень і розробку необхідного інструментарію оцінювання.  

Система  дій  щодо  формування  системи  мотивації  в  різних  сільсько‐

господарських  підприємствах  здебільшого  має  однакову  логіку.  На  нашу 

думку,  типовий  алгоритм  впровадження  нової  системи  мотивації  праці  у 

підприємстві  повинен  складатися  з  низки  послідовних  етапів,  зокрема  з 

вивчення потреб працівників; проектування мотиваційної системи; визначен‐

ня  обсягу  фінансових  ресурсів  для  нової  системи  мотивації;  ознайомлення 

працівників  з метою,  місією  і  стратегією  підприємства;  визначення  переліку 

цілей для окремих працівників; інформування підлеглих щодо ефективності їх 
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праці й критеріїв оцінки; анкетування працівників щодо оцінки впровадженої 

системи мотивації;  періодичний  аналіз  результатів  праці  працівника;  визна‐

чення  відповідності  працівників  обійманій  посаді;  поточна  мотивація; 

контроль ефективності застосованої системи мотивації праці. 

Елементи позазарплатного мотивування можна згрупувати на такі, що 

існують у вигляді матеріальної та нематеріальної мотивації. До першої групи 

належать  елементи  матеріального  характеру,  які  не  є  прямими  грошовими 

виплатами.  Ці  елементи  часто  утворюють  основу  кафетерійної  мотивації. 

Вибір  і  застосування нагород негрошового  характеру  значною мірою зумов‐

люють  культурні  чинники.  Вони  пов’язані  як  з  організаційною  культурою 

підприємства, так і з культурою суспільства загалом.  

Друга група елементів позазарплатного мотивування – це нематеріаль‐

ні  стимули,  які  можна  поділити  на:  зовнішні  стосовно  здійснюваної  роботи 

(похвали, догани, думки) та безпосередні умови роботи (збільшення ступеня 

свободи, участь в управлінні тощо).  

Розглядаючи  ефективне  застосування  заробітної  плати,  доцільно 

підібрати  її  форму  відповідно  до  характеру  виконуваних  на  підприємстві 

завдань.  Вибір  форми  заробітної  плати  має  залежати  і  від  способу  оціню‐

вання роботи конкретного працівника.  

Максимальне  застосування  різних  форм  мотивації  можливе  лише  у 

великих  за  розмірами  сільгосппідприємствах,  які  розвиваються.  Натомість  у 

малих банкрутуючих  сільськогосподарських підприємствах може бути  засто‐

совано  мінімальну  кількість  форм мотивації.  Враховуючи,  що  нематеріальні 

мотиватори  у  психологічній  сфері  не  потребують  значних  коштів,  усі  вони 

можуть  застосовуватися  без  суттєвих  обмежень  у  різних  типах  підприємств. 

Основною формою мотивації в усіх підприємствах є заробітна плата,  адже  її 

виплата є обов’язковою. Проте менеджменту різних підприємств слід запро‐

вадити її таким чином, щоб вона відігравала максимальну мотивуючу роль.  

Таким чином, питання мотивації виробничих відносин мають важливе 

значення  для  менеджменту  аграрних  підприємницьких  структур.  У  подаль‐

шому для ефективного розвитку виробництва система мотивації праці повин‐

на бути такою, яка б в першу чергу забезпечувала відповідний рівень оплати 

праці  та  врахувала  особливості  аграрної  економіки.  Мотивація  трудової 

діяльності  для  працівника  ‐  це  сукупність  стимулів,  які  спонукають  його  до 

певних дій з метою досягнення особистих насамперед визначених цілей; для 

організації  це  найважливіший  чинник  підвищення  ефективності  діяльності 

підприємства. 
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МІСЦЕ	ТА	РОЛЬ	КОНТРОЛЮ	В	СИСТЕМІ	

МЕНЕДЖМЕНТУ	ПІДПРИЄМСТВА	
 

Контроль  супроводжує  весь  процес  діяльності  і  виступає  як  контроль 

операцій,  що  відбувається  на  підприємствах  при  здійсненні  ними  госпо‐

дарської  діяльності  У  зв’язку  з  переходом  до  ринкових  відносин  важливе 

значення  має  визначення  місця  і  ролі  контролю  у  системі  менеджменту 

підприємства,  а  також  його  удосконалення  умовах  переходу  до  ринкових 

відносин. 

На наш погляд, раціональна організація контролю можлива лише тоді, 

коли  він  розглядається  як  самостійна  функція  управління,  тобто  як  система 

спостереження  та  перевірки  процесу  функціонування  й  фактичного  стану 

об’єкта,  що  управляється,  з  метою  оцінки  обґрунтованості  й  ефективності 

управлінських  рішень  й  результатів  їх  виконання,  виявлення  відхилень  від 

вимог цих рішень, усунення несприятливих явищ. 

У  ринкових  умовах  господарювання  виникає  потреба  вдосконалення 

контролю за виконанням прийнятих рішень і оцінки наслідків діяльності загалом 

по підприємствах та в їхніх структурних підрозділах — центрах відповідальності. 

Контроль —  це  обов’язкова  функція  менеджменту,  яка  є  заключною  стадією 

управлінського  процесу  й  відіграє  роль  проміжної  ланки  між  керівною  і 

керованою  системами.  Його  суть  полягає  у  вимірюванні  та  аналізі  здійснення 

операцій,  пов’язаних  з  реалізацією  планів  і  програм,  виявленні  відхилень  та 

аналізі  причин,  використанні  одержаної  інформації  для  координації  діяльності 

внутрігосподарських  суб’єктів,  коригування  виробничого  процесу  у  зв’язку  з 

виявленими відхиленнями від планових показників. На відміну від обліку, який 

надає  переважно  кількісну  інформацію,  контроль  забезпечує  управлінський 

апарат  також  цінною,  якісною  інформацією.  Створення  та  впровадження 

системи  контролю  є  необхідним  чинником  забезпечення  цілісності  й  завер‐

шеності інформаційної системи менеджменту на підприємстві. 

Контроль  у  менеджменті  –  це  процес  забезпечення  досягнення 

організацією  поставлених  цілей  шляхом  виявлення  відхилень  у  виконанні 

планів і внесення відповідних корективів у дії або плани. Можна виокремити 

три основні причини необхідності контролю: Невизначеність майбутнього та 
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неідеальні плани, які потрібно коригувати в процесі їх виконання, запобігання 

кризовим  ситуаціям  через  своєчасне  втручання  у  процес  виконання  планів, 

підтримка і розвиток успіху, що виявився у процесі виконання плану. 

Існує також три основні процедури контролю: встановлення стандартів 

(планових  показників,  нормативів  тощо);  вимірювання  виконання  плану  чи 

завдання (масштаб вимірювання, порівняння стандарту і фактичних показни‐

ків); коригування плану або завдання (невтручання в процес виконання плану 

чи завдання, усунення причин відхилень, зміна стандартів). 

Контроль забезпечує досягнення організацією своїх цілей. Цей процес 

складається  з  установлення стандартів,  вимірів фактично досягнутих резуль‐

татів  і  проведення  коригувань  у  тому  випадку,  якщо  досягнуті  результати 

істотно відрізняються від установлених стандартів. 

Керівники  розпочинають  здійснювати  функцію  контролю  з  того  самого 

моменту,  коли  організація  сформулювала місію,  цілі  та  завдання  для  їх  досяг‐

нення. Контроль є невід'ємним елементом самої суті будь‐якої організації, бо ні 

планування,  ні  створення  організаційних  структур,  ні  мотивацію  не  можна 

розглядати у відриві від контролю. Відсутність контролю породжує зловживання, 

а  координація  й  узагальнення  діяльності  структурних  підрозділів  стає  немож‐

ливою. Вже самі собою цілі, плани та структура організації визначають напрями її 

діяльності, розподіляють зусилля та впливають на виконання робіт.  

Для виконання своїх завдань можна означити такі вимоги до процесу 

контролю: 

 всеосяжність та об'єктивність; 
 безперервність та невідворотність; 
 гнучкість, своєчасність; 
 орієнтація на кінцеві результати; 
 зрозумілість для тих, кого контролюють; 
 надання об'єктивної та зрозумілої інформації; 
 дієвість та економічність. 
Таким  чином,  контроль  ‐  найважливіший  фундаментальний  елемент 

керування.  Всі  функції  керування,  такі  як:  планування,  мотивація,  створення 

організаційних  структур,  нерозривно  пов'язані  з  контролем.  Контроль  ‐  це 

процес  досягнення  організацією  намічених  цілей.  Він  необхідний  для  вияв‐

лення й дозволу виникаючих проблем раніше, ніж вони придбають серйозні 

наслідки.  Самі  по  собі  мети,  плани  й  структура  організації  визначають  її 

напрямок діяльності, контроль же розподіляючи зусилля направляє виконан‐

ня робіт. 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ	АСПЕКТИ	ПІДВИЩЕННЯ	
ЕФЕКТИВНОСТІ	ВИРОБНИЦТВА	ЗЕРНА	

 

Виробництво зерна є традиційною основою продовольчого комплексу 

України.  Вирішення  проблем  функціонування  зернопродуктового  підкомп‐

лексу  тісно пов’язане  зі  збільшенням обсягів  виробленого  зерна,  покращен‐

ням  його  якості  та  підвищенням  ефективності  його  виробництва.  Як  цінний 

продукт, що  забезпечує  продовольчу  безпеку  країни,  зерно  як  товар  корис‐

тується  значним попитом на  вітчизняному  і  закордонному ринках.  Зернови‐

робництво  є  одним  із  основних  джерел  грошових  надходжень  для 

сільськогосподарських  товаровиробників.  Слід  відмітити, що  підприємства  з 

високим  рівнем  ресурсного  забезпечення  виробництва  зерна  спроможні 

впроваджувати  у  виробництво  прогресивні  технології  виробництва,  з  вико‐

ристанням  високоякісного  посівного  матеріалу  сучасних  сортів  і  гібридів, 

широкого  застосування  добрив  та  новітніх  засобів  захисту  рослин,  сучасних 

технологій  післязбиральної  обробки  та  зберігання  врожаю,  що  забезпечує 

високу  ефективність  виробництва  зерна  і  найбільш  вигідні  схеми  збуту 

продукції та в підсумку розширене відтворення їх капіталу.  

Підприємствам з задовільним рівнем ресурсного забезпечення потріб‐

но створювати сприятливі умови для оптимального використання ресурсів як 

спосіб  поліпшення  їх  економічних  результатів  виробничо‐фінансової  діяль‐

ності. При цьому головними задачами поліпшення ресурсного забезпечення 

для виробництва зерна є залучення коштів для фінансування матеріальних та 

нематеріальних витрат при реалізації процесу виробництва та збуту зерна.  

На  сучасному  етапі  більшість  підприємств  спрямовують  своє  вироб‐

ництво на екстенсивний шлях розвитку, за рахунок збільшення посівних площ 

при  мінімальних  витратах.  Обмежені  кошти  вони  вкладають  в  технічне 

забезпечення:  пально‐мастильні матеріали,  техніку,  ремонт,  електроенергію 

тощо, без технологічного забезпечення зернового виробництва. В результаті 

вирощений  урожай  недостатній  для  окупності  вкладених  коштів,  розшире‐

ного відтворення виробництва, підвищення його ефективності. Для визначен‐

ня  впливу  технічного  та  технологічного  забезпечення  на  економічну 

ефективність виробництва зерна підприємству потрібно постійно аналізувати 
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структуру  витрат  виробництва  на  1 га  посіву  та  контролювати  матеріальні 

витрати у натуральному та грошовому виразі.  

Витрати утворюються в процесі формування та використання ресурсів 

для  досягнення  певної  мети.  Вони  мають  різне  спрямування,  але  найбільш 

загальним  і  принциповим  є  поділ  на  інвестиційні  та  поточні  (операційні) 

витрати,  пов’язані  з  безпосереднім  виконанням підприємством  своєї  основ‐

ної функції –  виготовлення продукції  (надання послуг).  У  зв’язку  з подорож‐

чанням матеріально‐технічних  ресурсів  (техніка,  паливно‐мастильні матеріа‐

ли,  енергоресурси,  засоби  захисту  рослин,  добрива  тощо),  які  використову‐

ються  галуззю, щороку  відбувається  зростання  собівартості  продукції  зерно‐

виробництва. 

Враховуючи  складний  фінансовий  стан  багатьох  підприємств  Полтав‐

ської області, одним із шляхів підвищення ефективності виробництва зерна є 

використання  енергозберігаючих  технологій  підготовки  ґрунту  до  посіву 

зернових  культур,  що  суттєво  знижує  виробничі  витрати,  але  поряд  з  цим 

знижує  і якість проведених польових робіт, що може негативно вплинути на  

умови проростання та розвитку рослин та виконання наступних технологічних 

операцій.  Це  призводить  як  до  зниження  урожайності  зернових  культур  та 

якості отриманого врожаю, так і до збільшення витрат на догляд за посівами. 

Крім того неякісна підготовка ґрунту призводить до зниження продуктивності 

та  якості  виконання  операції  основними  засобами, що  виконують  в  подаль‐

шому  технологічні  операції  та  унеможливлює  використання  більш  сучасних 

машин для їх виконання.  

Але з іншої сторони, навіть пріоритетне фінансування виконання обро‐

бітку  ґрунту,  не  гарантує  прибутковість  в  цілому  виробничо‐комерційної 

діяльності підприємства по виробництву зерна. 

У  сучасних  ринкових  умовах  інвестиції  слід  направляти  на  реалізацію 

інноваційних проектів, впровадження зернових, оновлення сортового складу, 

підвищення  кваліфікації  персоналу.  Інноваційний шлях  розвитку  є  найбільш 

ефективним, швидко доступним і необхідним для створення конкурентоспро‐

можної продукції на світовому ринку. 

Слід  зазначити,  що  сільськогосподарські  підприємства  з  високим  рів‐

нем  ресурсного  забезпечення,  за  рахунок  чіткого  виконання  повного 

регламенту  заходів  сучасних  технологій,  за  сприятливих  кліматичних  умов, 

спроможні отримувати високі врожаї високоякісного зерна.  

Інтенсивні  технології  дозволяють  реалізувати  потенційну  продуктив‐

ність  сортів  з  урахуванням  особливостей  природно‐економічних  зон  і  базу‐
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ються на управлінні процесами формування продуктивності рослин та якості 

зерна  через  застосування  новітніх  досягнень  науки  і  передового  досвіду  та 

дотримання всього комплексу рекомендованих заходів. Враховуючи кризові 

явища  в  економіці,  нестачу  в  сільськогосподарських  товаровиробників 

мінеральних добрив, засобів захисту рослин і пально‐мастильних матеріалів, 

важливого  значення  набуває  впровадження  енерго‐  та  ресурсозберігаючих 

технологій,  які  забезпечуватимуть  економне  використання  матеріальних 

ресурсів  і  екологізацію  навколишнього  середовища.  Застосування  інтенсив‐

них  технологій  передбачає  збільшення  витрат  матеріально‐технічних  ресур‐

сів, що в кінцевому рахунку є збільшенням витрат на виробництво продукції. 

Тому  важливо  визначити  загальні  витрати  на  виробництво  зерна  й  еконо‐

мічну ефективність його виробництва. 

Таким  чином,  підвищення  ефективності  виробництва  зерна  можна 

досягти  за  рахунок:  забезпечення  високого  технічного  рівня  обладнання; 

впровадження  у  виробництво досягнень науково‐технічного прогресу;  впро‐

вадження високоврожайних сортів зернових культур; впровадження ресурсо‐

зберігаючих технологій виробництва зерна. 

 

 

Радіонова	Я.	В.,	аспірант	
Полтавська	державна	аграрна	академія	

	
ОЦІНКА	ЕФЕКТИВНОСТІ	ІННОВАЦІЙНОЇ	

ДІЯЛЬНОСТІ	ПІДПРИЄМСТВ	АПК	
Важливим  фактором  соціально‐економічного  розвитку  є  науково‐

технічний прогрес,  який пов’язують  з  поняттям «інноваційний розвиток»,  як 

процес поєднання науки, техніки, економіки та підприємництва.  Інноваційна 

діяльність  агропромислових  підприємств  забезпечує  пошук  та  реалізацію 

ринкових можливостей, що забезпечує тривале виживання в умовах євроін‐

теграції відповідно до обраної місії. 

Високий рівень невизначеності отримання запланованих результатів в 

період впровадження  інновацій вимагає створення системи оцінки ефектив‐

ності  інноваційної  діяльності.  Отже,  успішність  інноваційної  діяльності 

агропромислових  підприємств  значною мірою  залежить  від  вигоди  (ефекту) 

отриманого за рахунок впровадження новацій.  

Так,  оцінка  ефективності  інноваційної  діяльності    повинна  бути  комп‐

лексною  та  з  урахуванням  науково‐технічних,  економічних  та  соціальних 
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чинників. Тому, нами виділено основні види ефекту від реалізації  інновацій: 

науково‐технічний,  економічний,  соціально‐політичний,  екологічний,  ресурс‐

ний, іміджевий, етнічно‐культурний, маркетинговий. 

Науково‐технічний  ефект  відображає  зміну  споживчих,  технічних  та 

експлуатаційних  характеристик  новацій.  Економічний  враховує    усі  види 

результатів  і  витрат  від  реалізації  інновацій  у  вартісному  виразі.  Ресурсний 

ефект – це вплив інновацій на обсяг виробництва і споживання певного виду 

ресурсу. Іміджевий пов'язаний із створенням іміджу підприємства, що  дасть 

змогу підвищити рівень конкурентоспроможності. 

Етнічно‐культурний ефект це наслідок впливу постіндустріальної епохи, 

що зумовили новий спосіб життя та результат адаптації до цих стрімких умов. 

 Соціально‐політичний  враховує  соціальні  результати  реалізації 

інновацій  (поліпшення  здоров’я,  підвищення  коефіцієнта  інтелектуальності, 

розвиток  демократії),  а  екологічний  ефект  –  вплив  на  навколишнє  середо‐

вище. 

Оцінювання  маркетингового  ефекту  включає  аналіз  якісних  та  вар‐

тісних  характеристик  науково‐технічної  продукції  та  вивчити  переваги  її 

параметрів  відповідної  продукції  конкурентів,  тобто  визначити  її  конкурен‐

тоспроможність. 

У процесі науково‐технічного оцінювання визначають: ступінь відповід‐

ності технічних рішень  до технологічних вимог та сприйняття руху до постін‐

дустріального суспільства;  рівень  та маштаб новизни  інноваційного проекту; 

наскільки перспективним є закладені в інноваційний проект технічні засоби і 

технології;  визначення  ніші  на  зовнішньому  та  внутрішньому  ринку  для 

комерціалізації та дифузії нової продукції. 

Ресурсне  оцінювання  здійснюється  з метою  підвищення  ефективності 

їх використання: зростання продуктивності праці (трудові ресурси), зростання 

фондовіддачі (технічні ресурси) тощо. 

Екологічний ефект  оцінюється на основі наступних показників: шкода, 

що  спричинена  навколишньому  середовищу;  зниження  промислових  відхо‐

дів  в  навколишнє  середовище;  покращення  екологічності  продуктів  та 

енергомічності  товарів;  комплексне  використання  природних  ресурсів  на 

основі  безвідходного  виробництва,  зменшення  їх  дефіциту;  відродження 

довкілля. 

Варто зазначити, що економічний ефект від реалізації  технічних нова‐

цій обчислюється в народногосподарській та госпрозрахунковій (комерційній) 

формах. 
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Комерційний  ефект  обчислюється  відповідно  стадіям  «життєвого 

циклу»  новацій  (стадія  розробки,  виробництва  та  експлуатації),  тобто 

здійснюється оцінка  технічних новвоведень враховуючи економічні  інтереси 

учасників  інноваційного  проекту  (підприємство‐виробник,  підприємство‐

споживач,  проектно‐конструкторські  організації).  Частіше  застосовується  у 

процесі  реалізації  заходів,  з  раніше  встановленими  обсягами  виробництва, 

цінами на новацію та умовами й строками застосування. 

Народногосподарський  економічний  ефект  –  це  наслідок  порівняння 

результатів  використання  нової  техніки  (інших  новвоведень)  та  витрат  на  їх 

розробку,  виробництво  і  споживання.  Частіше  використовується  на  стадії 

розробки та вибору найкращого рішення інноваційного проекту. 

Тому, під час оцінювання ефекту від: продуктових інновацій оцінюється 

ступінь  поліпшення  якості  продукції  та  розширення  її  асортименту;  техно‐

логічних – підвищення продуктивності і поліпшення умов праці; соціальних – 

рівень поліпшення якості життя; функціональних –  підвищення ефективності 

управління;  технічних  –  різниця  між  вартісною  оцінкою  результатів  та 

вартісною оцінкою сукупних витрат. 

Таким  чином,  ефективність  інноваційної  діяльності  має  комплексний 

характер,  тому  система  її  оцінювання  повинна  підтримувати  рівновагу  між 

усіма  показниками, щоб  внутрішньовиробничі  інтереси не  послабили орієн‐

тацію  на  ринок,  науково‐технічний  потенціал  функціональних  підрозділів  та 

навпаки щоб не втратити орієнтацію на досягнення кінцевої мети діяльності 

агропромислових підприємств. 

 

 

Рибаков	М.В.,	студент	
Науковий	керівник	–	Маренич	Т.Г.,	д.е.н.,	проф.	
Харківський	національний	технічний	університет		

сільського	господарства	ім.	П.	Василенка	
	

ІНТЕГРАЦІЯ	ІНСТРУМЕНТІВ		
КОНТРОЛІНГУ	В	СИСТЕМИ	МЕНЕДЖМЕНТУ	

АГРАРНИХ	ПІДПРИЄМСТВ	
 

Стабілізація  розвитку  вітчизняних  аграрних  підприємств  передбачає 

досягнення  ними  в  процесі  здійснення  основної  діяльності  адекватного 

завданням  розширеного  відтворення  рівня  економічної  ефективності.  При 
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цьому  важливим  є  не  тільки  отримання  належних  економічних  результатів 

від здійснення виробничо‐комерційної діяльності, а й підтримання досягнутої 

економічної  ефективності  на  необхідному  для  вирішення  стратегічних 

завдань  розвитку  рівні.  Значною  мірою  рівень  економічної  ефективності 

визначається  ступенем  раціональності  економічної  поведінки  підприємства 

та досконалістю системи його менеджменту.  

В  даному  контексті  актуалізуються  питання  достовірності  та  адекват‐

ності  інформаційної  бази  економічного  планування  при  прийнятті  стратегіч‐

них,  тактичних  та  оперативних  управлінських  рішень,  що  забезпечується 

раціональним  застосуванням  інструментів  діагностики  стану  зовнішнього  та 

внутрішнього  середовища  підприємства.  В  свою  чергу,  більшість  конкурент‐

них  переваг  аграрних  підприємств,  створення  та  реалізація  які  є  запорукою 

підвищення економічної ефективності їх діяльності, лежать в ціновій площині 

та  ґрунтуються,  передусім,  підтримання  більш  низького  рівня  витрат  на 

виробництво та реалізацію продукцію у порівнянні з іншими підприємствами. 

Останнє  передбачає  необхідність  посилення  результативності  виконання 

менеджментом  підприємства  контрольної  функції,  що  актуалізує  питання 

активізації  залучення  інструментів  контролінгу  в  системі  управління  діяль‐

ністю. Дотримання системності вказаними процесами зумовлює необхідність 

теоретично‐методичного  та  прикладного  пророблення  питань  інтеграції 

інструментів  діагностики  та  контролінгу  в  системи  менеджменту  аграрних 

підприємств. 

Вирішенню  питань  використання  інструментарію  діагностики  та 

контролінгу  в  управлінні  аграрними  підприємствами  присвятили  наукові 

праці вітчизняні  та  зарубіжні вчені,  а  саме О. Амосова, В. Аранчій, М. Білуха, 

Ф. Бутинець, Н. Виговська, Л. Дідківська, К. Жадько, Й. Завадський, І. Крюкова, 

Д. Лазаренко,  Т. Маренич,  Т. Мельник,  Л. Нападовська,  М. Огійчук,  В. Панте‐

леєв,  В.Плаксієнко,  Р. Сагайдак,  А. Шурміна,  І. Юдіна  та  інші.  В  їх  працях 

досить  широко  розглянуті  питання  формування  відповідних  управлінських 

систем  та  процедур.  Проте,  динамічність  зміни  умов  діяльності  аграрних 

підприємств під впливом зовнішніх  і внутрішніх чинників зумовлює необхід‐

ність пошуку адекватних сучасним умовам функціонування напрямів, шляхів, 

механізмів  та  інструментів  раціоналізації  впровадження  діагностичних  та 

контролінгових підсистем в системи менеджменту аграрних підприємств. 

Критичний  аналіз  наукових  позицій  питань  організації  використання 

інструментів діагностики та контролінгу в управлінні діяльністю суб’єктів еконо‐

мічних відносин дозволили ідентифікувати центральні поняття дослідження.  
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Так  обґрунтовано,  що  під  поняттям  «діагностика»  в  менеджменті 

аграрних  підприємств  доцільно  розуміти  домінантну  систему  інструментів 

управління, призначену здійснювати комплексне вивчення економічної діяль‐

ності  підприємства  з  метою  формування  масивів  інформації,  придатних 

висновків  та  прогнозів  для  використання  при  обґрунтуванні  управлінських 

рішень  щодо  пріоритетних  дій  підприємства,  перспектив  його  розвитку,  а 

також виявлення проблемних та кризових ситуацій з обґрунтуванням шляхів 

та засобів їх подолання. 

Встановлено,  що  в  сучасних  економічних  дослідженнях  існує  дві 

концептуальні  системи  поглядів  на  сутність  економічної  діагностики.  Перша 

визначає  її,  як  ретроспективне,  оперативне  та  перспективне  комплексне 

дослідження стану та діяльності підприємства в контексті розробки та корек‐

ції  його  економічної  політики.  Друга  система  поглядів  передбачає  розгляд 

діагностики в якості різновиду економічного аналізу, а саме способу встанов‐

лення характеру порушень нормального ходу економічних процесів на основі 

типових ознак, характерних для того чи іншого порушення. 

Окремо  слід  відмітити, що  на  основі  отриманих  результатів  проведе‐

ного  дослідження  набуло  подальшого  розвитку  наукове  тлумачення  понять 

«діагностика»  та  «контролінг»,  як  процесів  виконання  конкретизованих  та 

адаптованих  для  практичного  застосування  складових  контрольної  функції 

менеджменту, які спрощують та поліпшують процедури прийняття управлін‐

ських  рішень  в  менеджменті  основної  діяльності  суб’єктів  економічних 

відносин. 

Особливе значення має також практичне значення одержаних резуль‐

татів, яке   полягає у можливості використання теоретико‐методичних розро‐

бок  та  практичних  рекомендацій  з  інтеграції  інструментарію  діагностики  та 

контролю  в  системи  управління  аграрних  підприємств,  застосування  реко‐

мендацій автора органами державного управління агропромисловим розвит‐

ком, у процесі підготовки фахівців‐економістів. 
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УПРАВЛІННЯ	КАПІТАЛОМ	ПІДПРИЄМСТВА	
 

Капітал  посідає  одне  з  головних  місць  в  системі  управління  підпри‐

ємством.  Через  недосконале  управління  капіталом  як  на  мікро‐  так  і  на 

макрорівні,  що  зумовлено  низкою  об’єктивних  та  суб’єктивних  причин, 

економіка України доволі повільно долає кризовий стан. Прискорити процес 

виходу  з  кризи  можна  за  допомогою  управління,  що  відповідає  сучасним 

умовам, спирається на досягнення науки та враховує практику. 

Будучи  головною  економічною  базою  створення  і  розвитку  підпри‐

ємства, капітал у процесі свого функціонування забезпечує інтереси держави, 

власників  і  працівників.  Джерелами  формування  капіталу  підприємства 

можуть бути як власні фінансові ресурси, так і позикові. Для більшості підпри‐

ємств  основною  частиною  і  базою  усього  фінансового  капіталу  є  власний 

капітал, але діяльність підприємства в системі ринкової економіки неможли‐

ва без періодичного використання різноманітних форм залучення позикових 

коштів. Це пов’язано з активним розвитком підприємницької діяльності, фор‐

муванням  різних  організаційно‐правових  форм  та  форм  власності  суб’єктів 

господарювання. 

Управління капіталом підприємства складається  із низки функціональ‐

них підсистем: управління формуванням капіталу, управління використанням 

капіталу, оптимізація структури капіталу як за обсягом так і вартістю.  

Вдосконалення  системи  управління  капіталом  підприємства,  зокрема 

його формування та використання, набувають особливого значення, оскільки 

створення  та  розвиток  необхідної  фінансової  ресурсної  бази  є  важливою 

умовою сталого економічного зростання.  

Чільне  місце  в  системі  управління  капіталом  належить  питанню 

формування  оптимальної  структури  капіталу  підприємств,  яке  є  важливим 

стратегічним  параметром  та  інструментом  обґрунтування  управлінських 

рішень,  спрямованих  на  підвищення  раціональності  і  результативності 

формування  джерел фінансування  господарської  та  інвестиційної  діяльності 

підприємств.  З  одного  боку,  надмірно  низька  частка  позикового  капіталу 

фактично  означає  недовикористання  потенційно  дешевшого,  ніж  власний 

капітал, джерела фінансування. У підприємства складаються вищі витрати на 
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капітал, що створює завищені вимоги до прибутковості майбутніх інвестицій. 

З  іншого  боку,  структура  капіталу,  де  домінують  позикові  засоби,  також 

пред’являє  дуже  високі  вимоги  до  прибутковості  капіталу  внаслідок  підви‐

щення вірогідності неплатежу і зростання ризику для інвестора. 

Оптимізація структури капіталу ‐ одна із складних проблем фінансового 

менеджменту,  яку  для  вітчизняних  підприємств  варто  здійснювати  за 

допомогою послідовного  виконання  певних  етапів,  які  дозволять  визначити 

на  плановий  прогнозний  період  оптимальне  її  значення.  Тому,  під  час 

розроблення фінансової політики підприємства потрібно вибрати таку струк‐

туру капіталу, яка за найнижчої його вартості дасть змогу збільшити ринкову 

вартість суб’єкта господарювання, забезпечити необхідні темпи економічного 

розвитку;  умови  досягнення  максимальної  прибутковості  капіталу;  своєчас‐

ність  задоволення  потреби  в  капіталі;  забезпечити  достатню  фінансову 

гнучкість підприємства. 

Ефективне управління капіталом підприємства полягає в забезпеченні 

досягнення  стратегічної  мети  через  моделювання  оптимальних  пропорцій 

розвитку підприємства в конкретних умовах функціонування ринкових відно‐

син; дозволяє в повному обсязі реалізувати цілі  і завдання, що стоять перед 

ним; сприяє результативному здійсненню функцій цього управління, особли‐

во в сучасних умовах нестабільності економічного сектору країни 

При прийнятті перспективних управлінських рішень у сфері формуван‐

ня  капіталу  підприємства  необхідно  врахувати  вплив  всіх  внутрішніх  і 

зовнішніх чинників, що дозволить забезпечувати сумісність стратегії і тактики 

з  можливостями  підприємства,  знизити  вартість  та  визначити  оптимальне 

співвідношення  ресурсів,  керувати  рівнем  фінансового  ризику,  впливати  на 

рівень потреби в додатковому капіталі. Формування на підприємстві певного 

алгоритму етапів управління капіталом та їх дотримання дозволить збільшити 

як  ефективність  діяльності  підприємства,  так  і  спростити  сам  процес 

прийняття управлінських рішень щодо формування та використання капіталу. 

Ефективне управління капіталом слід ототожнювати не лише з контролем за 

його  рухом,  але  й  можливістю  планування  майбутньої  потреби  в  ресурсах, 

виявленню невикористаних внутрішніх резервів мобілізації капіталу. 

Таким  чином,  управління  капіталом  –  це  пошук  і  реалізація  управ‐

лінських рішень, пов’язаних з оптимальним його формуванням з різноманіт‐

них джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у різних 

видах господарської діяльності підприємств. 
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ОСОБЛИВОСТІ	ВИЗНАЧЕННЯ	ТЕОРЕТИЧНОЇ	
СУТНОСТІ	КАТЕГОРІЇ	«РИНОК»	

 

Ринок  зародився  кілька  тисячоліть  тому.  Пройшовши  складний  шлях 

розвитку, змінюючись і пристосовуючись в різні часи до різних умов, ринок довів 

свою життєздатність  і  продемонстрував,  що  він  є  не штучно  сконструйованою 

схемою,  а  складною  економічною  категорією,  що  формувалась  з  історичним 

розвитком  цивілізації,  і  яка  займає  провідне  місце  в  світовій  економіці.  На 

сьогоднішній день існує багато тлумачень категорії ринку, кожне з яких з різних 

сторін  розглядають  його,  але  для  проведення  вибраного  нами  дослідження 

необхідним є виокремлення найбільш відповідного визначення. 

Дослідження  з  теоретичної  та методологічної  основ формування  ринків 

багато  років  вивчались  як  вітчизняними,  так  і  зарубіжними  вченими‐еконо‐

містами. Як явище господарського життя ринок з’явився багато століть тому, що 

було спричинено історичним розвитком процесів виробництва  і обміну товарів 

або послуг. Перші спроби визначення  категорії “ринок” були зроблені ще у часи 

античних Греції і Риму, мусульманських країнах. У Древній Греції «ринок» носив 

назву «агора», у Римі – «форум», у мусульманському світі – «базар», але розгля‐

дались  вони  однаково –  як  місце  торгівлі  товарами1  В  працях  П. Самуельсона 

«ринок – це механізм,  через який покупці  і продавці  взаємодіють, щоб визна‐

чити ціну і кількість товару»2. Схоже визначення ринку дає К. Макконел. «ринок 

– це просто механізм або пристосування, що здійснює контакт між покупцями, 

або  пред’явниками  попиту,  і  продавцями,  або  постачальниками  товару  чи 

послуг»3. Відомий американський маркетолог Ф. Котлер зазначає, що ринок – є 

сукупністю існуючих і потенційних покупців товару4.  

                                                            
1.	Коваленко	Ю.С.	Аграрний	ринок	України:	організація	та	управління	/	Коваленко	Ю.С.	–	К.:	 ІАЕ	
УААН,	1998.	–	108	с.	

2	Коваленко	Ю.С.	Аграрний	ринок	України:	організація	та	управління	/	Коваленко	Ю.С.	–	К.:	 ІАЕ	
УААН,	1998.	–	108	с.	

3	3.	Макконел	К.Р.	Экономикс:	принципы,	проблемы	и	политика	/	Макконел	К.Р.,	Брю	С.Л.	/		Пер.	с	
англ.	11	изд.	–	К.:	Хагар‐Демос,	1993.	–	785	с.	

4.	Котлер	Ф.	Основы	маркетинга/	Котлер	Ф.	‐	М.:	Прогресс,	1990.	–	736	с.	
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На думку С.В. Мочерного, ринок, перш за все, виступає як обмін товарів, 

організований за  законами руху  товарно‐грошових відносин  (законом попиту  і 

пропозиції,  законом  вартості,  законом  конкуренції,  законами  грошового  обігу 

тощо),  і  водночас  як  один  з  важливих  елементів  господарського  механізму 

взагалі. В «економікс» ринок визначається як місце, де взаємодіють продавці та 

покупці,  де  здійснюється  купівля  та  продаж  товарів.  Як  економічна  категорія 

ринок  виступає  як  сукупність  відносин,  що  виникають  у  сфері  обігу  в  процесі 

купівлі‐продажу  товарів.  Наведене  визначення  поняття «ринок»  визначає  його 

як  специфічне  економічне  явище  1.  А.В. Войчак  визначає  ринок  як  інститут  чи 

механізм, який об’єднує покупців і продавців товарів, послуг; сукупність покупців 

і  продавців,  які,  з  одного  боку,  намагаються  і  здатні  купити,  а  з  іншого  – 

заінтересовані в продажу товарів, наданні послуг і схильні до обміну2.  

Проаналізувавши  різноманітні  визначення  поняття  «ринок»,  можна 

виділити декілька напрямів. Теоретики раціональної економіки розглядають 

ринок  як  механізм  саморегулювання,  прихильники  політичної  економії  та 

макроекономіки – як економічні відносини між продавцями та покупцями в 

процесі  обміну,  маркетологи  –  як  місце  реалізації  товару  або    взаємодії 

учасників ринкового процесу. 

В  економічній  літературі  виділяють  багато  визначень  економічної 

сутності  категорії  ринку,  які  розкривають  його  багатогранність.  До  найбільш 

значущих в  світовій ринковій економічній практиці належать наступні. 1. Ри‐

нок –  це механізм або пристосування, що  здійснює контакт між покупцями, 

або  пред’явниками  попиту,  і  продавцями,  або  постачальниками  товару  чи 

послуг,  щоб  визначити  ціну  і  кількість  товару.  2. Ринок  –  система  товарно‐

грошових відносин, які виникають між покупцями і продавцями, яка включає 

в  себе механізм вільного ціноутворення,  вільне підприємництво,  рівноправ‐

ність  та  конкуренцію  між  усіма  суб’єктами  господарювання  в  боротьбі  за 

споживача.  3. Ринок  –  сукупність  відносин,  що  виникають  у  сфері  обігу  в 

процесі  купівлі‐продажу  товарів.  4. Ринок  як  інститут  чи  механізм,  який 

об’єднує  покупців  і  продавців  товарів,  послуг,  тобто  сукупність  покупців  і 

продавців. 5. Ринок –  комплекс  угод,  за допомогою  яких  покупці  і  продавці 

контактують  в  процесі  купівлі‐продажу  певного  товару.  6. Ринок  –  форма 

функціонування  економіки.  Він  є  результатом  історичного  розвитку 

суспільства, явищем господарського життя суспільства. 

                                                            
1	Основи	економічної	теорії:	Підручник	/	За	ред.	проф.	Мочерного	С.В.	–	Тернопіль:	АТ	«Тарнекс»,	
1993.	–	688	с.	

2	Войчак	А.В.	Маркетинговий	менеджмент:	Підручник	/	А.В.	Войчак.	–	К.:	КНЕУ,	1998.	–	268	с.	
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Святелик	Ю.	А.,	студент	
Науковий	керівник	–	Махмудов	Х.З.,	д.е.н.,	проф.	

Полтавська	державна	аграрна	академія	
	

ПРОФЕСІЙНО‐КВАЛІФІКАЦІЙНА		
ПІДГОТОВКА	ПРАЦІВНИКІВ	ЯК	ЕЛЕМЕНТ		
РОЗВИТКУ	ПЕРСОНАЛУ	ПІДПРИЄМСТВА		

 

В умовах прискорення інноваційних змін зростає значення заохочення 

працівників до самоосвіти та накопичення виробничого досвіду. Постає необ‐

хідність спрямовувати процес професійного навчання персоналу на розвиток 

комунікативних  компетенцій  працівника,  навчання  діяти  у  стандартних  і 

нестандартних ситуаціях, готовність самостійно приймати виробничі рішення 

та брати на себе відповідальність за  їх наслідки. Це обумовило необхідність 

розширення  змісту  поняття  «професійне  навчання  персоналу  на  вироб‐

ництві», що у визначенні автора трактується як  здобуття працівниками нових 

та удосконалення наявних професійних знань,   умінь, навичок і комунікатив‐

них  компетенцій  (необхідних  для  виконання  їх  виробничих  функцій),  що 

забезпечують  адаптацію  працівника  до  виробничого  процесу,  розвивають 

здатність  вчитися  на  власному  виробничому  досвіді,  самостійно  приймати 

виробничі  рішення  (у  стандартних  і  нестандартних  ситуаціях)  та  готовність 

брати на себе відповідальність за їх наслідки. 

Формування системи професійного навчання персоналу на виробницт‐

ві здійснюється на основі цілісного, процесного підходу, єдності, взаємозв’яз‐

ку  та  узгодженості  функціонування  усіх  її  компонентів,  з  охопленням  всіх 

рівнів (особистісного, підприємства, галузі, держави в цілому),   що дає змогу 

забезпечити  баланс  інтересів  суб’єктів  соціально‐трудових  відносин  (дода‐

ток Д). У системі професійного навчання персоналу на виробництві виокрем‐

люються  такі  структурні  елементи:  об’єкт,  суб’єкт,  сторони,  види,  форми,  

типи, принципи функціонування, методи регулювання, ресурсне забезпечен‐

ня,  оцінка  якості.  У  цілісній  системі  професійного  навчання  персоналу  

людський фактор визначає ефективність виробництва і є основною рушійною 

силою  інноваційного  розвитку.  Засобами  посилення  активності  персоналу  у 

цій системі пропонуються заходи  стимулювання персоналу до професійного 

розвитку. 

В  основному  підприємства  направляють  кошти  на  підвищення  квалі‐

фікації  (більше  80%),  в  той  час  як  витрати  на  навчання  новим  професіям 
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(первинна професійна підготовка та перепідготовка) залишаються низькими. 

Результати  комплексного  аналізу  свідчать,  що  витрати  на  професійне 

навчання персоналу на виробництві настільки недостатні, що вони не в змозі 

забезпечувати  розвиток  персоналу,  що  гальмує  і  розвиток  виробництва  в 

цілому. На сьогодні роботодавці не зацікавлені вкладати кошти у цю сферу. 

Це  пояснюється  наступними  причинами:  погіршення  фінансового  стану 

підприємств;  прагнення  роботодавців  зменшити  собівартість  продукції  за 

рахунок  зменшення  витрат  на  робочу  силу,  особливо  витрат  на  професійне 

навчання персоналу;  надання переваги  залученню кваліфікованих працівни‐

ків з підприємств‐конкурентів з одного боку, та відповідно висока ймовірність 

втрати  інвестицій  через  перехід  навченого  працівника  до  конкурента; 

надлишок робочої  сили на ринку праці  в  умовах економічної  кризи;  незаці‐

кавленість  працівників  здійснювати  професійне  навчання  через  відсутність 

перспектив кар’єрного зростання та отримання роботи відповідно до кваліфі‐

каційного  рівня;  недосконалість  нормативно‐правової  бази  щодо  стимулю‐

вання  роботодавців  і  працівників  до    професійного  навчання  персоналу  на 

виробництві. 

Відсутність  безпосереднього  зв’язку  між  трудовим  внеском  і  винаго‐

родою  за  працю  суттєво  знижує  мотиваційні  настанови  працюючих  щодо 

набуття нових та розвитку сформованих компетенцій. Не сприяє відтворенню 

людського капіталу підприємств існуюча тенденція збільшення частки працю‐

ючих пенсіонерів, осіб передпенсійного віку, та зменшення частки молоді, яка 

більш мотивована до професійного навчання та кар’єрного зростання. 

Таким чином, запровадження перспективної моделі організаційно‐еко‐

номічного  механізму  професійного  навчання  персоналу  на  виробництві 

передбачає такі переваги: для держави – піднесення рівня профнавчання до 

міжнародних  стандартів;  підвищення  конкурентоспроможності  економіки; 

для роботодавців – забезпечення висококваліфікованим персоналом; скоро‐

чення  плинності  кадрів  і  удосконалення  структури  персоналу,  розвиток 

конкурентних переваг підприємства; для працівників – підвищення інновацій‐

ної активності; підвищення мотивації до праці; підвищення конкурентоспро‐

можності працівника; для навчальних закладів – збільшення попиту на освітні 

послуги та підвищення їх якості. 

Основною  формою  залучення  працівників  повинні  стати  договори  з 

навчальними закладами. Актуальною є випереджаюча підготовка робітників і 

спеціалістів для освоєння нової техніки і технології, що вимагає від кадрових 

служб удосконалення планування підготовки кадрів. 
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Таким  чином,  впровадження  даних  рекомендацій  в  роботу  аграрних 

підприємств сприятиме позитивному ефекту, в тому числі збільшенню обсягів 

продажу,  покращенню  партнерських  відносин,  налагодженню  складської 

діяльності, підвищенню іміджу підприємства в цілому. 

 

 

 

Сєбов	В.К.,	аспірант		
Одеський	національний	університет	імені	І.І.	Мечникова	

	
ФОРМУВАННЯ	СТРУКТУРИ	ЦІЛЕЙ		
ТЕХНОЛОГІЧНИХ	ІННОВАЦІЙ	НА		
ПРОМИСЛОВОМУ	ПІДПРИЄМСТВІ	

 

Впровадження  технічних,  організаційних  та  економічних  інновацій 

вимагає  адекватних  змін  у  діючих формах  і  методах  організації  управління. 

Воно зумовлює необхідність безперервності управлінських інновацій. Останні 

стають  все  більш  важливою  умовою  підвищення  ефективності  діяльності 

підприємства. 

У сучасній економічній науці всі  технічні зміни розглядаються у формі 

нової продукції  та більш ефективної  технології. Впровадження нових товарів 

виступає  в  якості  надійного  засобу  забезпечення  переваг  перед  конкурен‐

тами,  встановлення  вигідних  цін  і  зміни  частки  ринку  на  свою  користь. 

Зростання маси прибутку на основі продуктових інновацій протидіє зниження 

норми  прибутку.  У  свою  чергу  технологічні  інновації  роблять  безпосередній 

вплив  на  економію  витрат  і  збільшення  прибутку,  але  не  мають  прямого 

впливу, наприклад, на обсяг продажів. Останній може зрости при поєднанні 

технологічних інновацій із заходами в області маркетингу. 

Визначення  структури  цілей  продуктових  і  технологічних  інновацій 

відноситься  до  сфери  стратегічних  рішень.  Стратегія  науково‐технологічного 

розвитку  підприємства  включає  в  себе  питання  цілеспрямованого  пошуку 

напрямів  науково‐дослідних  і  дослідно‐конструкторських  робіт  (НДДКР)  та 

реалізації  інновацій.  Необхідним  елементом  формування  стратегії  науково‐

технологічного  розвитку  підприємств  є  механізм  управління  науково‐

технічним прогресом  (НТП).  Від цього механізму  залежать  постановка цілей 

для  НДДКР  і  наступних  інновацій,  розподіл  витрат  на  дослідження  та 

розробку  інновацій,  способи  оцінки  реалізації  інновацій,  утворення  фондів 
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економічного  стимулювання  за  нову  продукцію  і  технологію,  соціально‐

економічні результати НТП 1. 

У  період  інтенсивного  оновлення  продукції,  що  випускається  освою‐

ються зокрема нові зразки машин, устаткування, приладів, які потрапляючи у 

відповідну  сферу  застосування,  створюють  там  передумови  для  реалізації 

нових  технологій. Однак ці передумови в  силу об'єктивних причин здійсню‐

ються не відразу: не завжди забезпечено своєчасну готовність споживача до 

використання нової техніки (кадри, виробничі потужності), в техніці широкого 

застосування  не  враховано  конкретні  умови  потенційних  можливостей, 

закладених в нових зразках машин і устаткування, відбувається дещо пізніше, 

у  міру  подолання  зазначених  перешкод,  зокрема  за  ряд  заходів НТП,  поси‐

лення  технічної  бази  виробництва  засобами  праці  власного  виготовлення  і 

т.д.  Існуючі  періоди  характеризуються  великою  інтенсивністю  технологічних 

інновацій. 

Формування  структури  цілей  технологічних  інновацій  обумовлюється 

діючим механізмом управління в конкретних умовах. 

Планування структури технологічних інновацій передбачає врахування 

можливого розподілу відповідних ресурсів, що знаходяться в розпорядженні 

підприємства.  При  розподілі  ресурсів  і  в  першу  чергу  витрат  на  науково‐

дослідні  технологічні  розробки  враховуються  загальна  спрямованість  науко‐

во‐технічної стратегії та перспективи змін до продукції і технології. 

Важлива  роль  мотивування  в  процесі  реалізації  стратегії  технічного 

розвитку  підприємства  полягає  в  здатності  мотивів  впливати  учасників 

інноваційного процесу. Загальна мета мотивування технологічних інновацій – 

підвищення  зацікавленості  колективів  підприємств  у  прискоренні  їх 

практичної  реалізації.  Тому  вирішальний  принцип,  який  приймається  в 

промисловості  полягає  в  тому,  що  форма  мотивування  учасників  інновацій 

залежить від планового розміру прибутку, від впровадження (продажів) даної 

інновації2. 

Спільний  вплив  на  структуру  інновацій  у  промисловості  економічної 

області,  умов  формування  структури  на  підприємствах  призвело  до  збере‐

ження  переважної  орієнтації  на  оновлення  продукції,  що  випускається  в 

останнє  десятиліття.  На  це  ж  націлюється  діюча  система  економічного 

                                                            
1	Буркинский	Б.В.	Активизация	инвестиционной	деятельности	в	регионе	/Б.В.	Буркинський,	Е.В.	
Молина.	–	Одесса:	ИПРЭЭИ	НАН	Украины.	–	2003.	–	494	

2	 Захарченко	 В.И.	 Инновационое	 развитие	 в	 Украине:	 наука,	 технология,	 практика	 /В.И.	
Захарченко,	Н.Н.	Меркулов,	Л.В.	Ширяева.	–	Одесса:	Фаворит,	2011.	–	598	с.	
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стимулювання. Тому на багатьох промислових підприємствах не досить висо‐

кий  рівень  технології,  що  перешкоджає  вирішенню  постійного  зростання 

ефективності промислового виробництва. Відставання рівня технології знижу‐

ється  і  ефективність  освоєння  у  виробництві  нових  видів  продукції,  так  як 

виробництво  часто  технологічно  не  встигає  реалізувати  всі  переваги  нових 

конструкторських рішень. В цілому це призвело до того, що сьогодні промис‐

ловість  має  низький  рівень  виробництва  і  відсутні  необхідні  матеріально‐

технічні передумови для значного підвищення конкурентоздатності продукції 

на світовому ринку. 

Потреба  в  технологічних  інноваціях  зароджується  в  більшості 

випадків всередині самого підприємства, яке в ролі споживача часто саме 

здійснює  необхідні  розробки  для  задоволення  власних  потреб  в  удоско‐

наленні  організації  виробництва  і  підвищенні  його  технічного  рівня. 

Технологічні  інновації  мотивуються  збільшенням  попиту  на  продукцію  і 

зростанням обсягу продажів, а також можливим підвищенням цін на деякі 

види ресурсів. Зміни в технології можуть іноді відкривати нові можливості 

для продуктових  інновацій, що характеризує взаємозв'язок між змінами в 

продукції і технології. 

Поліпшені  технологічні  інновації  спрямовані  зазвичай  на  підвищення 

якості продукції, зміну її зовнішнього вигляду, зниження витрат. Вони можуть 

бути  вигідними  внаслідок  дуже  швидкого  впливу  на  економічні  показники 

підприємства. Поліпшені інновації мотивуються необхідністю зниження цін на 

продукцію та підвищення її якості. 

Технологічні  інновації,  впроваджені  на  одних  підприємствах,  можуть 

потім поширюватися на комерційній основі на  інші підприємства. Швидкість 

їх розповсюдження (дифузії) залежить від відносної потреби в  інвестиціях та 

ефективності  кожної  технологічної  інновації.  При  цьому,  чим  більше  число 

підприємств  використовувало  цю  технологічну  інновацію,  тим  вище  втрати 

тих  підприємств,  які  його  не  використали.  Це  також  прискорює  процес 

поширення 1. 

Результатом  технологічних  інновацій,  як  правило,  є  швидке  і  суттєве 

підвищення  продуктивності  праці.  Технологічні  інновації  можуть  давати 

рівний  з  продуктовими  і  навіть  більш  високий  комерційний  ефект,  висока 

частка  приросту  продуктивності  обумовлена  удосконаленням  технологічних 

процесів.  Оскільки  технологічні  інновації  забезпечують  зниження  витрат  на 

                                                            
1	Інноваційний	розвиток	економіки:	модель,	система	управління,	державна	політика	//	За	ред.	Л.	
І.	Федулової.	–	К.:	«Основа»,	2005.	–	552	с.	
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виробництво,  а  в  подальшому  і  цін,  найбільшу  вигоду  від  цих  інновацій 

отримують виробники, що володіють більш високою часткою ринку продажів 

продукції.  Найважливішою  передумовою  прискорення  та  підвищення  їх 

науково‐технічного рівня є широке використання математичного моделюван‐

ня та сучасних професійних ЕОМ. 

 

 

Суслов	П.О.,	аспірант		
Одеський	національний	університет	імені	І.І.	Мечникова	

	
НАПРЯМКИ	ПІДВИЩЕННЯ		

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ	ПРИВАБЛИВОСТІ		
ПІДПРИЄМСТВ	

 

Формування  інвестиційної стратегії, спрямованої на підвищення інвес‐

тиційної  привабливості  промислового підприємства,  безумовно,  передбачає 

раціоналізацію не тільки інвестиційного профілю, а й структури джерел інвес‐

тицій.  Це  питання  є  одним  із  ключових  в  інвестиційному  менеджменті  та 

особливо  актуальне  в  українських  умовах.  Для  вітчизняного  ринку  інвести‐

ційних  ресурсів  характерно  поєднання  їх  дефіциту,  обмеженості  форм 

фінансування і, як наслідок, високої ціни позикового капіталу. 

Внутрішньофірмові  обмеження  засобів  на  інвестиції  можуть  мати  різні 

причини,  але  завжди  залежать  від  рішення  керівництва.  Обмеження  обсягу 

реінвестованого прибутку може бути пов’язане з необхідністю виплати дивіден‐

дів  чи  повернення  позикових  ресурсів.  Здебільшого  такі  обмеження,  зазначає 

Логутова  Т.,  мають  місце  при  обмеженості  інших,  крім  фінансів,  факторів 

виробництва1. 

Численність зовнішніх  і внутрішніх обмежень засобів для  інвестицій,  з 

якими стикаються українські промислові підприємства, потребує аналізу мож‐

ливих джерел фінансування з метою  їх мінімізації.  Самі ж джерела фінансу‐

вання  визначені  достатньо  однозначно,  а  їх  вибір  залежить,  переважно,  від 

індивідуальних можливостей компанії і типу інвестиційного проекту. 

При розробці  інвестиційного бізнес‐плану розглядаються можливі для 

залучення  конкретним  підприємством  джерела  фінансування  проектів.  У 

працях вітчизняних авторів, присвячених питанням організації і фінансування 
                                                            
1	 Логутова	 Т.	 Г.	 Комплексне	 управління	 експортною	 діяльністю	 великого	 промислового	
підприємства	:	[монографія]	/	Т.	Г.	Логутова,	А.	Г.	Дем'янченко.	–	Маріуполь	:	ПДТУ,	2007.	–	290	с.	
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інвестицій, наприклад1, можна знайти різні класифікації джерел фінансуван‐

ня, засновані як на офіційних документах, так и на поглядах авторів. Найбільш 

традиційною  з  них  є  така:  самофінансування;  позикові  фінансові  засоби; 

залучені  фінансові  кошти;  фінансові  кошти,  централізовані  об’єднаннями 

підприємств;  ресурси  бюджетів  усіх  рівнів  і  позабюджетних  фондів;  кошти 

іноземних інвесторів. 

Звернемося  безпосередньо  до  огляду  найпоширеніших  в  українській 

практиці  джерел фінансування  інвестицій,  сфокусувавши  увагу  не  на  техніч‐

них  особливостях  процедури  залучення  капіталу  і  схемах  взаємодії  між 

компанією й іншими учасниками угоди, а на перевагах і недоліках джерела з 

позиції компанії, що реалізовує інвестиційний проект. 

А. Самофінансування. Самофінансування може здійснюватися за раху‐

нок  частини  чистого  прибутку,  спрямованого  на  виробничий  розвиток, 

амортизаційних  відрахувань  на  відновлення  основних  виробничих  фондів, 

страхових  сум  відшкодування  збитків,  викликаних  втратою  майна,  а  також 

інших активів, трансформованих в інвестиційні ресурси, раніше здійснюваних 

фінансових  вкладень,  строк  погашення  за  якими  закінчується  у  поточний 

період, що реінвестується шляхом продажу частини основних фондів, зайвих 

оборотних  активів.  У  процесі  розробки  інвестиційної  стратегії  компанії 

розглядаються  тільки  такі  власні  джерела,  як  реінвестований  прибуток  і 

амортизаційні  відрахування,  хоча  в  конкретному  інвестиційному  проекті 

мають бути  враховані  й  інші можливі  джерела, що  є  предметом  тактичного 

або оперативного планування. Отже, зміст самофінансування полягає в тому, 

що  за рахунок  чистого прибутку  і  амортизаційних відрахувань підприємство 

забезпечує розширене відтворення та реалізацію соціальних програм. 

Б. Акціонування як метод фінансування інвестиційної діяльності тради‐

ційно  протиставлений  використанню  позикового  капіталу.  Проте  між  ними 

існує  досить  щільний  взаємозв’язок,  що  математично  виражається  через 

фінансові  коефіцієнти  структури капіталу. Достатній рівень акціонування  є,  з 

одного боку, необхідною умовою для отримання позикових ресурсів за прий‐

нятною  ціною,  а  з  другого  –  джерелом  покриття  витрат  на  обслуговування 

позикового  капіталу.  Витрати  на  обслуговування  позикового  капіталу  обме‐

жують справжній і майбутній потік власних ресурсів як джерела фінансування 

конкретного  інвестиційного  проекту  розглядається  менеджерами  підпри‐

ємства як спосіб підвищення інвестиційної привабливості підприємства. 

                                                            
1	 Логутова	 Т.	 Г.	 Комплексне	 управління	 експортною	 діяльністю	 великого	 промислового	
підприємства	:	[монографія]	/	Т.	Г.	Логутова,	А.	Г.	Дем'янченко.	–	Маріуполь	:	ПДТУ,	2007.	–	290	с.	
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В. Комерційний кредит. Одною з форм кредиту, що використовується 

банками  для  участі  в  інвестиційному  проекті,  виступає  так  зване  проектне 

кредитування, за якого основним забезпеченням є сам проект, тобто доходи, 

які  отримає  створюване  чи  реконструйоване  підприємство  у  майбутньому1. 

Перевагою  цієї  форми  є  відсутність  будь‐яких  суттєвих  обмежень,  скажімо 

обмеження розміру оборотних коштів, що має за мету збереження поточного 

становища позичальника і його спроможності повернути борг. 

Г.  Цінні  папери. Огляд  стану  українського  фінансового  ринку  свідчить 

про активізацію такого його сегмента, як ринок корпоративних облігацій. Стан 

ринку корпоративних облігацій дозволяє великим підприємствам розцінюва‐

ти емісію як одне із джерел фінансування оборотного капіталу та інвестицій‐

них програм. 

Д. Вексель. Ще  однією  альтернативою  стандартному  кредитуванню  є 

залучення  ресурсів  за  допомогою  вексельних  схем.  Вексельні  програми 

виступають,  насамперед,  як  джерело  поточного  фінансування  і  використо‐

вуються  для  покриття  касових  розривів  у  розрахунках  з  кредиторами  і 

контрагентами,  для  покриття  недостачі  оборотних  коштів.  Об’єктивно  век‐

сельні запозичення мають більш короткостроковий характер, ніж, приміром, 

банківські кредити  інвестиційного характеру чи облігації,  тому для компаній 

розвинутих  країн  їх  використання  як  джерела  фінансування  інвестицій 

нехарактерно.  Проте  в  українських  умовах  майже  повної  відсутності  довго‐

строкового  кредитування  випуск  фінансових  векселів  цілком  може  бути 

використаний  як  додаткове  джерело фінансування  інвестицій,  скажімо,  для 

поповнення оборотних активів, передбаченого інвестиційним проектом. 

Е.  Лізинг.  Лізинг  найчастіше  передбачає  здійснення  інвестицій  у 

виробничі  машини  й  обладнання  і,  що  важливо,  є  доступним  джерелом 

фінансування  для  малих  і  середніх  підприємств.  Перевага  лізингу,  що 

дозволяє  використовувати  це  джерело  фінансування  новоствореним  і  тим 

підприємствам,  що  розвиваються,  які  не  мають  кредитної  історії  і  не 

володіють ресурсами для здійснення витрат на емісію цінних паперів, полягає 

у  відсутності  необхідності  одноразових  витрат  на  купівлю  обладнання  і 

трансакційних витрат. Лізинг також дозволяє не відтягати власних оборотних 

коштів  підприємств  на фінансування  капітальних  вкладень,  підвищує  ліквід‐

ність балансу і, власне, інвестиційну привабливість підприємства. 

 

                                                            
1	 Филиппова	 С.В.	 Трансформационные	 процессы	 в	 промышленном	 производстве	 в	 условиях	
нестабильности	:	[монография]	/	С.	В.	Филиппова.	–	Одесса	:	ОРИГУ	НАГУ,	2005.	–	420	с.	
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Суслов	С.О.,	аспірант		
Одеський	національний	університет	імені	І.І.	Мечникова	

	
ТЕНДЕНЦІЇ	РОЗВИТКУ		

ІННОВАЦІЙНО‐ІНВЕСТИЦІЙНИХ	ПРОЦЕСІВ		
НА	ПРОМИСЛОВИХ	ПІДПРИЄМСТВАХ	

 

Інноваційно‐інвестиційна  діяльність  у  сучасних  умовах  є  основним 

фактором  розвитку  і  стабільності  національної  економіки.  Інвестиції  в  інно‐

вації  сприяють  підвищенню  гнучкості  промислового  виробництва,  забезпе‐

чують  накопичення  оборотних  коштів,  виступають  важливим  елементом 

спільного  капіталу  підприємства,  спричиняють  вплив  на  обсяг,  структуру 

модернізованого виробництва, кваліфікацію та мотивацію персоналу. 

Для  прийняття  обґрунтованих  інноваційно‐інвестиційних  рішень,  що 

забезпечують  конкурентоздатність  промислової  продукції  та  послуг,  рента‐

бельність  та  ліквідність,  необхідно  зробити  аналіз  причин  фінансово‐еконо‐

мічної кризи та деградації структури відтворювального процесу в реальному 

секторі економіки України. 

Федулова Л.  зазначає: «В Україні у кризовий та посткризовий періоди 

(2009‐2011рр.)  спостерігається  деяке  зростання  кількості  підприємств,  що 

впроваджують  інновації,  а  їхня  питома  вага  в  2008‐2009  рр.  була  дещо 

зменшена, однак, вже у 2010 р.  збільшилася на 0,8%, а в 2011р. – на 1,3%». 

Далі  вона  відмічає,  що  важливою  складовою  «…інноваційної  активності  є 

спеціалізація  та  технологічний  рівень  виробництва.  Так,  найбільші  значення 

індикаторів інноваційної активності демонструють підприємства середньотех‐

нологічних  галузей;  зокрема  у  2011р.  рівень  їхньої  інноваційної  активності 

складав  47%,  що  наближається  до  середньоєвропейських  показників; 

високотехнологічних галузей – 26,4%». 

Цьому  сприяють  такі  фактори  як  збільшення  попиту  на  продукцію 

вітчизняних  товаровиробників  на  внутрішньому  ринку,  для  задоволення 

цього  попиту  необхідні  інвестиції  з  метою  подолання,  перш  за  все,  вироб‐

ничо‐технологічних  обмежень.  Така  ситуація  підтверджується  динамікою 

інвестицій в основний капітал (табл. 1). 

Якщо  розглядати  конкретно  вітчизняне  машинобудування,  то  і  тут  

(з  урахуванням  інфляції)  відзначається  слабкий  інвестиційний  «тиск»  

(табл. 2). 
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Таблиця	1	
Індекси	інвестицій	в	основний	капітал	за	видами	промислової		

діяльності	(%)1	

Рік 
Показники 

2011	 2012	 2013	
січень‐
червень	
2014	

Вся	промисловість	 141,6	 107,5	 100,3	 78,8	
Переробна	промисловість	 124,6	 95,6	 107,7	 86,8	
‐	виробництво	комп’ютерів,	електронної	та	
оптичної	продукції	

146,1	 69,7	 96,6	 87,1	

‐	виробництво	електричного	устаткування	 100,6	 126,0	 96,1	 101,2	
‐	виробництво	інших	машин	та	устаткування	 125,6	 123,8	 80,7	 78,7	
‐	металургія	та	виробництво	готових	металевих	
виробів	

125,3	 95,9	 114,9	 113,1	

‐	виробництво	хімічних	речовин	і	хімічної	
продукції	

90,4	 96,2	 99,2	 62,9	

‐	харчова	промисловість	 137,3	 96,6	 112,8	 84,0	
‐	легка	промисловість	 103,3	 86,6	 101,7	 73,2	
‐	виробництво	електроенергії,	газу	та	
кондиційованого	повітря	

194,0	 102,5	 131,5	 69,8	

 

Таблиця	2		
Обсяги	виробництва	машинобудівельної	продукції	та	інвестиції	в	основний	

капітал	в	Україні2	

Рік 
Показники 

2011	 2012	 2013	
Січ.‐
жовт.	
2014	

Індекс	обсягів	продукції	машинобудування(%):	
‐машинобудування	в	цілому	 115,9	 96,7	 86,8	 79,1	
у	тому	числі	‐	 	 	 	 	
виробництво	машин	і	устаткування	 110,2	 97,3	 95,0	 87,6	
виробництво		металообробних	машин	і	верстатів	 102,4	 107,7	 63,6	 72,8	
виробництво	машин	спеціального	призначення	 98,9	 100,0	 84,4	 87,4	
виробництво	електричного	устаткування	 128,6	 87,7	 91,1	 100,7	
виробництво	комп’ютерів,	електронної	та	
оптичної	продукції	

102,6	 90,5	 86,4	 79,7	

 

                                                            
1	 Статистичний	 щорічник	 України	 за	 2013	 рік	 [Електронний	 ресурс]	 //	 Державна	 служба	
статистики	 України.	 –	 К.:	 ДССУ,	 2014.	 –	 534	 с.	 –	 Режим	 доступу:	
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2014/zb/07/	zb_ukr_2014.zip.		

2	 Статистичний	 щорічник	 України	 за	 2013	 рік	 [Електронний	 ресурс]	 //	 Державна	 служба	
статистики	 України.	 –	 К.:	 ДССУ,	 2014.	 –	 534	 с.	 –	 Режим	 доступу:	
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2014/zb/07/	zb_ukr_2014.zip.	
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Шовкун  І.  на  прикладі  високотехнологічного  сектору  підтверджує: 

«…погіршення  вартісних  параметрів  основних  засобів  є  свідченням  обме‐

женого  відтворення матеріально‐технічної  бази  високотехнологічного  секто‐

ру  і  прогресуючої  втрати  матеріальної  основи  для  технологічного  розвитку 

національної економіки в майбутньому». 

Надзвичайно  важливою  структурною  характеристикою  інноваційно‐

інвестиційного  процесу  є  галузева  структура  інвестицій,  трансформація  якої 

адекватно відображує тенденції структурної економічної політики, що прово‐

диться у країні (табл. 3). 

 
Таблиця	3	

Інвестиції	в	основний	капітал	за	видами	економічної	діяльності	та	інноваційна	
діяльність	(млн.	грн.)1	

Рік 
Показники 

2010	 2011	 2012	 2013	

Всього	 164647,1 230001,2 263727,7	 247891,6
Промисловість	 52046,2	 85386,0	 95218,5	 101858,3
Сільське,	лісове	та	рибне	господарство	 9248,3	 13947,2	 16089,9	 16526,9	
Будівництво	 30298,1	 32496,2	 42163,8	 43442,0	
Оптова	й	роздрібна	торгівля	 15339,3	 19731,4	 23303,6	 22327,8	
Транспорт,	складське	господарство,	
поштова	і	кур’єрська	діяльність	

17526,3	 23095,8	 28158,1	 16497,6	

Фінансова	та	страхова	діяльність	 4947,6	 4835,7	 6449,9	 6638,3	
Обсяг	реалізованої	інноваційної	продукції	 33697,6	 42386,7	 36157,7	 35891,6	
Загальний	обсяг	інноваційних	витрат	у	
промисловості	

8045,5	 14333,9	 11480,6	 9562,6	

 

Процес  трансформації  економіки  України  найбільш  виразно 

виражається  в  інституційних перебудовах,  у  змінах  відношень  власності, що 

складають  основу  економічної  системи  та  розвитку  нових  економічних 

устроїв.  Спеціалісти  зазначають,  що  характерною  рисою  трансформаційної 

економіки  є  створення  поліформічних  систем нового  типу  суспільного  ладу, 

що  принципово  відрізняється  від  поняття  суспільної  формації  характером 

взаємодії у ньому різноманітних соціальних сил та їхніх структур, формами та 

результатами  розвитку.  Разом  з  їхнім  виникненням  поступово  змінюється 

характер суспільного прогресу, структура самої економіки.  

                                                            
1	 Статистичний	 щорічник	 України	 за	 2013	 рік	 [Електронний	 ресурс]	 //	 Державна	 служба	
статистики	 України.	 –	 К.:	 ДССУ,	 2014.	 –	 534	 с.	 –	 Режим	 доступу:	 http://www.ukrstat.gov.ua/	
druk/publicat/kat_u/2014/zb/07/	zb_ukr_2014.zip.	
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Тенденція  зміни  структури  інвестицій  за  формами  власності  свідчить 

про  те,  що  інвестиційний  процес    здійснюється  здебільшого  за  рахунок 

вітчизняних форм  власності,   а   по‐друге, здебільшого за рахунок  приватної  

форми  власності  та  державної  форми  власності.  Дані  висновки  необхідно 

враховувати під час розробки інноваційно‐інвестиційної стратегії як окремого 

господарюючого суб’єкта, так і на більш високому рівні. 

Головним  завданням  на  найближчий  час  є  підвищення  інноваційно‐

інвестиційної активності не тільки у експортно‐орієнтованих галузях промис‐

ловості,  але  створення  механізму  перерозподілу  інвестиційних  ресурсів  на 

модернізацію основних засобів та реконструкцію, створення конкурентоспро‐

можних виробництв, що здатні задовольняти умовам попиту та забезпечува‐

ти  досягнення  соціально‐економічної  пропорційності  на  усіх  рівнях 

національної економіки. Головними напрямками вирішення цього важливого 

завдання  є:  покращення  інноваційно‐інвестиційного  клімату,  здійснення 

структурної  та  функціональної  перебудови,  реструктуризація  неконкуренто‐

здатних  підприємств,  особливо  у  державній  сфері  власності,  і,  як  наслідок, 

підвищення інноваційно‐інвестиційної активності. 

 

 

Хізніченко	О.О.,	студентка	
Чорноморський	національний	університет	ім.	П.	Могили	

	
ШЛЯХИ	ТА	НЕОБХІДНІСТЬ	ПІДВИЩЕННЯ	

ЕКОНОМІЧНОЇ	ЕФЕКТИВНОСТІ	ДІЯЛЬНОСТІ	
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ	ПІДПРИЄМСТВ	
 

Найважливішою якісною характеристикою господарювання на всіх рів‐

нях є ефективність виробництва. 

Економічна ефективність –  складна категорія економічної науки. Вона 

пронизує  всі  сфери  практичної  діяльності  людини,  всі  стадії  суспільного 

виробництва,  є  основою  побудови  кількісних  критеріїв  цінності  прийнятих 

рішень, використовується для формування матеріально‐структурної, функціо‐

нальної та системної характеристики господарської діяльності. 

Проблема  підвищення  ефективності  виробництва  полягає  в  забезпе‐

ченні  максимально  можливого  результату  на  кожну  одиницю  затрачених 

трудових,  матеріальних,  фінансових  та  інших  ресурсів.  Тому  критерієм 

ефективності  виробництва  в  макроекономічному  масштабі  є  зростання 
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продуктивності  суспільної  праці.  Кількісне  вираження  цього  критерію  відо‐

бражається через систему показників економічної ефективності виробництва. 

Ця система містить такі групи показників: узагальнюючі показники економіч‐

ної  ефективності  виробництва;  показники  ефективності  використання  живої 

праці;  показники  ефективності  використання  основних  виробничих  фондів; 

показники  ефективності  використання  матеріальних  ресурсів;  показники 

ефективності використання фінансових коштів;показники якості продукції. 

Серед  основних  шляхів  підвищення  ефективності  діяльності  підпри‐

ємства можна виділити два напрямки підвищення вище згаданих показників 

– організаційний, технологічний та ресурсний.  

В  межах  організаційного  напрямку  здійснюється  пошук  можливостей 

підвищення ефективності тих процесів, що відбуваються на підприємстві. При 

цьому насамперед увага звертається на ефективність управління. 

Важливою  складовою  ефективності  підприємства,  а  отже,  і  значним 

резервом  її  підвищення,  є  організація  виробничого  процесу.  У  конкретних 

умовах  підприємства  слід  проаналізувати  всі  аспекти,  що  визначають 

ефективність організації робіт – від рівня робочого місця окремого робітника 

чи спеціаліста до рівня підприємства в цілому. Для виробничих підприємств, 

ураховуючи, звичайно, специфіку їх діяльності, особливу увагу треба звертати 

на можливості застосування більш ефективних типів виробництва. 

В  межах  технологічного  напрямку  основним  є  вирішення  проблеми 

технологічного відставання особливо актуальне для українських підприємств. 

Причому  проблема  ця  є  комплексною  і  має,  принаймні,  два  компоненти: 

матеріальний та нематеріальний. Перший з них – це удосконалення технічної 

бази,  а другий –  організаційно‐правові проблеми. На думку багатьох еконо‐

містів, подолання технічного і технологічного відставання потребує не просто 

переходу  на  сучасні  технології,  а  впровадження  комплексу  відносин,  що 

називається  корпоративною  культурою.  Така  культура  має  запозичуватись, 

звичайно,  у  найпередовіших  компаній  з  тривалим  досвідом  роботи  в  рин‐

ковому середовищі. 

Ресурсний  напрямок  відображає  першочергову  необхідність  аналізу 

ефективності  використання наявної матеріальної бази виробництва  та живої 

праці.  При  цьому  слід  враховувати  рівень  завантаження  обладнання  в  часі, 

структуру  собівартості  продукції,  що  виготовляється,  з  точки  зору  співвідно‐

шення в ній часток амортизації, матеріальних витрат, витрат на оплату праці. 

Зазначені  показники  слід  розглянути  в  динаміці,  а  також  по  можливості 

порівняти  з  показниками  найближчих  конкурентів.  Для  оборотних  фондів 
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найважливішим  показником  є  швидкість  їх  обороту,  отже,  слід  проаналізу‐

вати чинники її збільшення, зокрема такі: зменшення обсягів незавершеного 

виробництва; удосконалення системи матеріально‐технічного забезпечення з 

метою  оптимізації  виробничих  запасів;    прискорення  реалізації  готової 

продукції; зменшення обсягів дебіторської заборгованості. 

Крім  того,  слід  звернути  увагу  і  на  інші  напрямки  раціоналізації 

використання  матеріальних  ресурсів:  проаналізувати  основні  причини  втрат 

та нераціонального використання ресурсів; забезпечити обґрунтоване норму‐

вання  витрат  матеріалів;  організувати  використання  вторинних  ресурсів; 

створити  систему  заохочення  за  економію  сировини,  енергії  та матеріалів  й 

відпрацювати  її  дійовість;  акцентувати  увагу на  використанні  сучасних  висо‐

котехнологічних матеріалів. 

Щодо аналізу ефективності використання трудового потенціалу підпри‐

ємства,  то  тут  слід  зосередити  увагу  на  таких  аспектах:  внутрішньозмінні 

втрати  робочого  часу;  втрати  робочого  часу  внаслідок  плинності  кадрів; 

рівень використання засобів механізації, автоматизації праці та комп'ютерної 

техніки;  аналіз  системи  стимулювання  працюючих;  визначення  професійно‐

кваліфікаційної структури працюючих. 

Підвищення економічної ефективності  сільського  господарства в ціло‐

му  передбачає  збільшення  виробництва  і  підвищення  якості  сільськогоспо‐

дарської  продукції  при  одночасному  зменшенні  затрат  праці  і  матеріальних 

засобів  на  одиницю  продукції.  Розв'язання  цієї  проблеми  нерозривно 

пов'язане  з  подальшою  всебічною  інтенсифікацією  сільськогосподарського 

виробництва,  в  процесі  якої  забезпечується  підвищення  врожайності  сіль‐

ськогосподарських  культур  та  продуктивності  худоби  і  птиці.  В  сучасних 

умовах  сільське  господарство  розвивається  переважно  на  основі  інтенсифі‐

кації, що є основним джерелом підвищення його економічної ефективності. 
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СТАН	ФУНКЦІОНУВАННЯ	ОСНОВНИХ	
ІНСТРУМЕНТІВ	МАРКЕТИНГУ	НА	РИНКУ		

 

До  теперішнього  часу  в  Україні  залишається  багато  не  до  кінця 

вирішених  питань  стосовно  визначення  обсягів  виробництва  зерна,  його 

якості, собівартості тощо, але не менш важливе значення має обґрунтування 

заходів,  які  б  дозволили  суттєво  поліпшити  ситуацію  із  просуванням 

виробленої продукції до кінцевого  споживача.  Вирішенню зазначених проб‐

лем має допомогти застосування підприємствами інструментів маркетингу. У 

процесі  організації  управління  маркетингом  зернової  продукції  постає  ряд 

проблем,  однією  з  таких  проблем  може  стати  старіння  існуючої  продукції, 

тобто поява на ринку зерна з кращими якісними характеристиками, наприк‐

лад,  вирощеної  з  покращених  сортів,  що  з  часом  може  спричинити  спад 

споживацького попиту на вже існуюче зерно.  

Наступними є проблеми широти, насиченості, глибини та гармонійності 

номенклатури продукції.  Так,  велика різноманітність номенклатури зернової 

продукції  не  завжди  сприяє  успіхові,  а  навіть  навпаки  –  може  спричинити 

розпорошення  зусиль  підприємства  –  виробника,  призвести  до  широкої 

конкуренції  з  іншими  виробниками,  що,  в  свою  чергу,  призведе  до  виник‐

нення складнощів у збутовій діяльності. 

Головним  питанням  управління  товарною  політикою  сільськогоспо‐

дарських  виробників  зернової  галузі  є  пошук  оптимального  співвідно‐

шення між обсягами виробництва зерна,  тобто раціоналізації формування 

товарної  стратегії  та  раціоналізації  процедур  реалізації  товарної  політики 

суб’єктів  виробничої  сфери  внутрішнього,  в  тому  числі  і  локального, 

зернового ринку. 

Значимим  напрямом  розвитку  товарної  політики  виробників  зерна  є 

управління обсягами виробництва та збуту. Реалізація цього процесу відчуває 

вплив  багатьох  об’єктивних  законів  та  закономірностей,  зокрема,  ефекту 

масштабу, закону спадаючої віддачі, доцільності співвідношення екстенсивної 

та інтенсивної моделей розвитку виробництва тощо 
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Відносно  висока  ефективність  зерновиробництва  дозволяє  стверджу‐

вати, що нарощення обсягів виробництва та збуту є чи не єдиним позитивно 

діючим  важелем  управління  товарною  політикою  сільськогосподарських 

підприємств  зернової  спеціалізації.  При  цьому,  найвищі  ціни  реалізації 

спостерігаються в четвертій групі господарств, адже їх обсяги товарних партій 

стають цікавими як для посередників більш високих за закупівельний рівнів 

маркетингової  інфраструктури,  так  і  для  експортерів  та  переробних  підпри‐

ємств.  

Що  стосується  каналів  розподілу  продукції,  то  основними  постачаль‐

никами, що утворюють пропозицію сільськогосподарської продукції на внут‐

рішньому  ринку  держави  є  підприємства‐виробники  продовольства  та  сіль‐

ськогосподарської  продукції,  підприємства‐імпортери  та  особисті  селянські 

господарства населення.  

При  аналізі  функціонування  систем  розподілу  продукції  аграрні 

підприємства,  підприємства  харчової  та  переробної  промисловості,  а  також 

особисті господарства, на наш погляд, слід відносити до сфери виробництва, 

а всіх інших учасників ринку, які не використовують продукцію, що є об’єктом 

розподілу,  для  безпосереднього  споживання,  до  сфери  обігу.  Тобто  останні 

суб’єкти формують маркетингову  інфраструктуру товарного ринку. Пріоритет 

категорії  постачальника,  що  відноситься  до  сфери  виробництва  на  ринках, 

визначається об’єктом ринкової активності, обсягами та інтенсивністю комер‐

ційного  попиту  на  неї,  співвідношенням  між  внутрішнім  виробництвом  та 

імпортом.  При  цьому  пріоритетом  категорії  постачальника  визначається 

найбільш  поширена  комбінація  каналів  розподілу  при  роботі  з  певним 

товаром на ринку.  

Зокрема,  на  зерновому  ринку  структура  каналів  розподілу  включає 

посередників трьох рівнів:  

 посередники першого рівня виконують певний перелік логістичних  та 
збутових послуг на досить невигідних для первинних товаровиробників 

умовах,  як  правило  ці  оператори  ринку  володіють  капіталом  сфери 

зберігання зерна;  

 другий рівень учасників  каналів розподілу  складають крупні посеред‐
ники,  що  обслуговують  внутрішній  ринок  та  виконують  масштабні 

закупки для  експортерів,  їх  постачальниками  є  перші  посередники  та 

досить часто крупні виробники;  

 третій рівень складають підприємства‐експортери, підприємства держ‐
резерву  зерна  та  крупні  переробні  підприємства,  їх  цільова  спожи‐
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вацька  аудиторія  знаходиться  або  вже  поза  межами  українського 

зернового  ринку,  або  на  ринках  продуктів  більш  глибокої  переробки 

зерна.  

Прямий  збут  продукції  не  є  широко  розповсюдженим  каналом  роз‐

поділу  продукції  на  цьому  ринку,  в  першу  чергу,  через  те,  що  аграрні 

підприємства не  в  змозі  утворювати  великі  партії  стандартної  зернової  про‐

дукції,  а  отже  виробники  не  можуть  конкурувати  з  посередниками  навіть 

першого рівня,  тобто ефективно змінювати  свою позицію в  структурі  каналу 

розподілу продукції. 
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МАРКЕТИНГОВІ	ВАЖЕЛІ	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ	

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ	ПРОДУКЦІЇ	
 

Конкурентне  середовище  на  ринку  аграрно‐продовольчої  продукції 

представлене  значною  кількістю  незалежних  підприємств,  що  прагнуть 

підтримувати  власне  економічне  становище  шляхом  залучення  покупців 

через перманентне розширення асортименту та підвищення якості виробле‐

них  товарів.  Виконання  зазначених  вимог можливе лише на основі  своєчас‐

ного освоєння новітніх технологій в сфері виробництва, переробки і зберіган‐

ня  сільськогосподарської  продукції.  Причому  це  освоєння  повинно  бути 

безперервним, оскільки використана у конкретний момент новітня технологія 

у  наступному  виробничому  циклі  може  бути  впровадженою  іншими 

ринковими  суб’єктами,  що  знівелює  конкурентну  перевагу  підприємства‐

піонера. Тому останнє має бути у постійному пошуку передових технологій, а 

оскільки цього прагнуть всі конкуруючі суб’єкти, економіка в цілому орієнту‐

ється на перманентне використання новітностей, що забезпечує її безперерв‐

ний поступальний розвиток. З огляду на це, конкуренція спонукає підприєм‐

ців збільшувати прибуток шляхом удосконалення форм і методів виробничо‐

комерційної  діяльності,  використання  енергозберігаючих  та  економіко‐

ощадних технологій, раціональних форм організації та управління виробницт‐

вом,  зокрема  на  засадах  використання  маркетингу.  Витісняючи  з  ринку 



Збірник тез наукових доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції  

           139

слабких підприємців, конкуренція створює умови освоєння ринкових можли‐

востей  новими  суб’єктами,  а  з  іншого  боку,  активно  стимулює  цей  процес, 

«винагороджуючи»  сильніших  максимальним  прибутком  через  механізм 

вільного ціноутворення. Це формує конкуренцію як внутрішню рушійну силу 

ринку, підтримуючи його життєздатність. 

Найефективнішою  стратегією  в  Полтавській  області  є  стратегія  «оди‐

нокого  вовка»  або  невеликої  групи  підприємців  (наприклад,  приватне 

підприємство «Агроекологія» Шишацького району, ТОВ «Маяк» Котелевсько‐

го району Полтавської області). Тривалість утримання конкурентної переваги 

цими  підприємствами  визначається  певними  чинниками.  Найважливішим  із 

них  є  джерело  конкурентної  переваги:  переваги  низького  рангу  (дешева 

робоча сила чи сировина), які можуть отримати конкуренти; переваги вищого 

рівня  (запатентована  технологія,  виробництво  унікальних  товарів  тощо) 

утримують  тривалий  час.  Їм  характерні  особливості:  по‐перше,  досягнення 

вищої  переваги  вимагає  значних навичок  і  здібностей  персоналу, що  відпо‐

відають  змінам  техніко‐технологічного  забезпечення;  по‐друге,  довготермі‐

нові, високовартісні та інтенсивні капітальні вкладення у створення виробни‐

чих  потужностей,  спеціальну  підготовку  працівників,  здійснення  досліджень 

та  значні маркетингові  зусилля1.  Ці  аспекти  конкуренції  визначають  надійну 

прибутковість,  оскільки  вони  впливають  на  ціни  і  витрати  підприємств,  на 

обсяги  капітальних  вкладень,  необхідних  стосовно  конкурентної  боротьби. 

Загроза  появи  нових  конкурентів  послаблює  загальний  потенціал  прибутко‐

вості, оскільки з’являються нові виробничі потужності, що прагнуть залучити 

додаткову  частину  ринку  збуту,  підвищують  пропозицію  та  знижують  ціну. 

Великі покупці чи постачальники, торгуючись, отримують вигоду і зменшують 

прибуток інших підприємств, оскільки жорстка конкурентна боротьба знижує 

прибутковість – за збереження конкурентоспроможності слід платити (рекла‐

ма, організація й стимулювання збуту, науково‐дослідні роботи тощо). Наяв‐

ність  товару‐замінника  визначає  переорієнтацію  споживачів  від  товару  з 

високою ціною на замінник, що зменшить обсяг випуску продукції в галузі. З 

огляду  на  це,  досягнення  конкурентного  успіху  підприємством  потребує 

зниження виробничих витрат, що  визначають високі ціни.  З метою забезпе‐

чення  цих  переваг  підприємство  повинно  з  часом  підвищити  якість  товарів, 

продуктивність праці. У цьому аспекті важливе значення має удосконалення 

технології  виробництва,  оскільки  ефективна  торгівля  базується  на  різниці 

                                                            
1	Махмудов	Х.	З.	 Економіко‐організаційний	механізм	формування	попиту	 і	 стимулювання	збуту	
(ФОПСТИЗ)	/	Х.	З.	Махмудов.	–	Полтава:	Камелот,	2008.	–	С.	235–237.	
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продуктивності  стосовно  випуску  конкретних  товарів.  Але  прогресивна 

технологія  розповсюджується  у  всіх  підприємствах  галузі,  розрив  поступово 

зникає, а конкурентоспроможність зменшується. Це визначає потребу враху‐

вання  інших  чинників  конкуренції  –  сегментацію  ринку,  диференціацію 

товарів,  технологічну  специфіку,  «ефект  великомасштабного  виробництва», 

якість і споживчі властивості товарів, виведення на ринок «піонерних» товарів 

(наприклад, екологічно чистої продукції), вартісні переваги. Але їх поєднання 

неоднаковою мірою вдається різним підприємствам. Тому вихідним момен‐

том  сучасного  розуміння  конкурентоспроможності  аграрного  виробника  є 

врахування динамічності розвитку конкуренції,  а не  її  статистичних чинників 

виробництва  або «ефекту масштабу»,  тобто  в  центрі  розуміння  конкуренто‐

спроможності  аграрного  виробництва  знаходиться  удосконалення  та  онов‐

лення технології.  
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МАРКЕТИНГ	–	ІСТОРИЧНИЙ	РОЗВИТОК		
КОНЦЕПЦІЇ	УПРАВЛІННЯ	БІЗНЕСОМ	

 

Основою  формування  та  функціонування  будь‐якого  ринку  є  марке‐

тинг.  У  світовій  економічній  практиці  маркетинг  з’явився  не  одразу. Марке‐

тинг є результатом багаторічної еволюції поглядів менеджерів на цілі, задачі, 

методи  розвитку  виробництва  та  реалізації  товарів,  послуг.  Велику  роль  у 

формуванні  концепції  маркетингу  відіграв  науково‐технічний  прогрес,  який 

забезпечив  великі  обсяги  та  різноманітність  товарів,  ефективне  управління 

виробництвом та маркетингом. 

Вивченням  маркетингу  як  економічної  науки  на  протязі  десятиліть 

займались  вчені  з  багатьох  країн.  Країни  відрізнялись  між  собою  формами 

державної економіки, методами та принципами ведення господарства тощо, 

а  вчені  –  економісти,  в  свою  чергу,  відрізнялись  поглядами  на  результати 

економічної діяльності своїх країн, саме тому були сформовані різні погляди 
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на «маркетинг».  Історичному розвитку формування маркетингу  як концепції 

управління  присвячено  багато  визначних  праць  як  зарубіжних,  так  і  вітчиз‐

няних  вчених‐економістів.  Основними  з  них можна  назвати  таких  як Ф. Кот‐

лер,  Дж. Маккарті,  К. Макконел,  С. Брю,  Р. Моррис,  Дж. Еванс,  Б. Берман, 

Е. Дихтль,  Х.  Хершген  та  багато  інших.  Саме  завдяки  їхнім  визначним 

наробіткам стосовно основ маркетингу вітчизняні економісти, такі як Зав’ялов 

П.С., Демидов В.Е.,  Карич Д.,  Войчак А.В.,  Ассель  Г.,  Андрусенко Г.О.  та  інші, 

змогли  пристосувати  загальносвітовий  досвід  до  умов  вітчизняної  ринкової 

економіки. 

Термін «маркетинг» походить від англійського «market» (тобто «ринок»). 

В  економічній  літературі  налічується  понад  2000  визначення  категорії 

«маркетинг»,  кожне  з  яких  в  різних формах  відображає  його  сутність,  функції, 

завдання,  цілі,  призначення  тощо.  Це  зумовлено  тим, що маркетинг –  поняття 

складне,  багатопланове  та  динамічне,  тому  не  є  можливим  в  одному 

універсальному визначенні дати повну та адекватну його характеристику. Історія 

розвитку  маркетингу  починається  з  виникнення  товарообміну  в  Стародавній 

Греції  та  Римі,  де  вперше  товари  реалізовувались  оптовими  партіями  через 

посередників. Однак  становлення маркетингу  як особливого  виду економічної 

діяльності припадає на ХVII століття появою теорії маркетингу в Англії, де вже з 

того часу продаж товарів в межах та за межі країни в основному здійснювався за 

допомогою  спеціально  створених  посередницьких  структур,  які  були  повно‐

правними  учасниками  ринку.  Становлення,  як  окремої  науки,  маркетинг 

отримав  наприкінці  ХІХ  –  початку  ХХ  століття  у  США.  Проте,  як  самостійна 

концепція  підприємництва,  маркетинг  сформувався  у  другій  половині  ХХ 

століття, після чого й почався його стрімкий розвиток. Одне з перших визначень 

терміну  «маркетинг»  в  американській  економічній  літературі  на  початку  ХХ 

століття  трактувалось як підприємницька діяльність,  яка управляє просуванням 

продукції  від  товаровиробника  до  кінцевого  споживача,  основна  увага  при 

цьому  приділялась  фізичному  переміщенню  товарів,  але  одночасно  звеличу‐

валась роль товаропостачання та каналів збуту. Пізніше,  в середині 80‐х років ХХ 

століття за визначенням Американської асоціації маркетингу, яка була створена 

як перша маркетингова організація в світі у 1908 році, маркетинг ‐ це є процес 

планування  та  втілення  задуму  у  продукцію,  визначення  цінової  політики, 

виникнення ідей, реалізація товарів, надання послуг тощо за допомогою обміну. 

Це все в кінцевому результаті задовольняє мету окремих осіб і організацій. Таке 

розуміння  маркетингу  стало  більш  широким  у  порівнянні  з  трактуванням 

маркетингу як підприємницької діяльності.  
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Одночасно з’являється трактування маркетингу запропоноване  Ф. Кот‐

лером,  одним  із  засновників  сучасної  теорії  маркетингу,  який  визначив 

маркетинг  як  вид  людської  діяльності,  що  спрямовується  на  задоволення 

потреб  за  допомогою  обміну.  Але  наприкінці 90‐х  років  ХХ  століття  він  вже 

дещо  по  ‐  іншому  розуміє  маркетинг.  Після  багатьох  років  вивчення,  він 

розглядає маркетинг  як  соціальний  та  управлінський  процес,  за  допомогою 

якого  населення  задовольняє  свої  потреби,  створюючи  товари  й  інші 

споживчі  цінності,  обмінюючись  ними  між  собою.  Тобто  таке  визначення  є 

двостороннім.  З  одного  боку  маркетингом  займається  продавець  товарів, 

шукаючи  покупців,  виявляючи  їхні  потреби,  створюючи  якісні  товари, 

доставляючи  їх  кінцевому  споживачу,  а  з  іншого  боку  маркетингом 

займається  кінцевий  споживач,  займаючись  пошуком  необхідних  товарів  за 

доступними цінами. 

В  економічній  літературі  стосовно  маркетингу  існує  ще  дуже  багато 

схожих  або  подібних  трактувань  й  охопити  їх  всі  майже  неможливо.  Така 

ситуація  пояснюється  різними  методологічними  підходами  вчених‐еконо‐

містів  до  характеристики  маркетингу.  В  сучасних  умовах  суб’єкти  ринку  по‐

винні будувати свою діяльність з врахуванням певних підходів до маркетин‐

гової  діяльності.  Підприємствами  повинна  розроблюватись  конкретна  кон‐

цепція, яка буде чітко відображати прагнення наслідувати загальні тенденції 

економічного  розвитку.  Така  маркетингова  концепція  має  бути  спрямована 

не  лише  на  поведінку  підприємства  на    ринку,  а,  в  першу  чергу,  на  його 

внутрішню  структуру.  Саме  за  таких  умов  концепція маркетингу  виступає  як 

концепція менеджменту або управління. 
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ОСОБЛИВОСТІ	ОБЛІКУ	ОСНОВНИХ	ЗАСОБІВ	
 

Однією  з  основних  умов  функціонування  підприємства  є  наявність 

основних  засобів.  Без  них  важко  уявити  провадження  виробничо‐госпо‐

дарської  діяльності  будь‐якого  сільськогосподарського  підприємства.  Від 

того,  наскільки  добре  підприємство  забезпечене  основними  засобами,  а 

також  від  їх  стану  та  раціональності  використання  залежить  ефективність 

діяльності підприємства загалом. 

Відповідно  до  П(С)БО  7  основні  засоби  –  це  матеріальні  активи,  які 

підприємство  утримує  з  метою  використання  їх  у  процесі  виробництва  або 

постачання  товарів,  надання  послуг,  здавання  в  оренду  іншим  особам  або 

для здійснення адміністративних і соціально‐ культурних функцій, очікуваний 

строк  корисного  використання  (експлуатації)  яких  більше  одного  року  (або 

операційного циклу, якщо він довший за рік).  

Основні  засоби  використовуються  на  виробництві  протягом  кількох 

виробничих  періодів  і,  за  мірою  свого  зносу,  частинами  переносять  свою 

вартість на новостворений продукт. Після реалізації виготовленого продукту, 

частина вартості, відповідно до зношення основних засобів, накопичується у 

господарстві і утворює амортизаційний фонд. 

У  бухгалтерському обліку  знос  основних  засобів  визначається  сумою 
нарахованої  амортизації  на  об’єкт  основних засобів,  накопиченої  з  початку 
його  корисного використання. Під  амортизацією  слід розуміти процес пере‐

несення  зношеної  вартості  основних  засобів  на  вартість  виробленого 

сільськогосподарського продукту.  

Вибір методу  нарахування  амортизації  є  важливим  елементом  систе‐

ми.  Він визначає  базу  і алгоритм  амортизаційних  відрахувань  за  певний 
період  для  конкретних  об'єктів. Обираючи  метод нарахування  амортизації, 
підприємство повинно зважити на його переваги та недоліки в певних вироб‐
ничих  умовах.  Національний  обліковий  стандарт  визначає  п’ять  методів 

нарахування  амортизації:  прямолінійний,  зменшення  залишкової  вартості, 
прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний, виробничий.  

Оскільки з часом всі основні засоби зношуються, то постає необхідність 

оновлення  основних  виробничих  фондів,  що  визначається  передовсім 
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конкуренцією  товаровиробників.  Саме  конкуренція  спонукає  підприємства 

здійснювати  прискорене  списання  основних  виробничих  фондів  з  метою 

нагромадження  фінансових  ресурсів  для  наступного  вкладання  коштів  у 

придбання більш прогресивного устаткування, впровадження нових техноло‐

гій та іншого поліпшення основних виробничих фондів.  

Важливим елементом в обліку основних засобів є їх правильна оцінка. 

Деякі  вчені  вважають,  що  оцінка  основних  засобів  –  це  специфічна  форма 

ціни, яка використовується для правильного визначення їх загальної вартості, 

складу  та  структури,  величини  амортизаційних  відрахувань,  собівартості 

продукції, а також прибутку й рентабельності роботи підприємства. 

Розрізняють такі види оцінки основних засобів: 

1) первісна ‐ за первісною вартістю зараховуються на баланс придбані 

(виготовлені) основні засоби; 

2)  залишкова  ‐  вартість,  за  якою  основні  засоби  відображаються  у 

валюті балансу підприємства; 

3) відновна або переоцінена ‐ вартість основних засобів після  їх пере‐

оцінки; 

4)  ринкова  ‐  визначається  вартістю  аналогів  основних  засобів  на 

певний момент на ринку; 

5)  ліквідаційна  ‐  сума  засобів  або  вартість  інших  активів,  яку  підпри‐

ємство  очікує  отримати  від  реалізації  (ліквідації)  основних  засобів  по  закін‐

чені строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, 

які пов’язані з продажем (ліквідацією). 

Для  позитивного  впливу  системи  бухгалтерського  обліку  та  внутріш‐

ньогосподарського контролю на ефективність використання основних засобів 

сільськогосподарських підприємств необхідним є своєчасне і чітке виконання 

завдань  бухгалтерського  обліку  основних  засобів  одночасно  з  його  вдоско‐

наленням.  

Правильна постановка обліку основних засобів повинна забезпечити:  

 надання повної,  достовірної  та неупередженої  інформації  про  стан  та 
ефективність використання основних засобів на підприємстві; 

 правильну оцінку основних засобів; 
 обгрунтованість вибору методу нарахування амортизації та її суми; 
  контроль  за  ефективністю  використання  та  збереженням  кожного 
інвентарного об’єкта. 

Отже,  поінформованість  про  наявність  основних  засобів  та  постійний 

контроль  за  їх  ефективним  використанням мають  велике  значення  в  управ‐
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лінні  виробничою  діяльністю  кожного  підприємства.  І  цьому  має  сприяти 

добре побудований їх облік. Проте, для кращої організації обліку, необхідне 

вдосконалення  нормативно‐правового  регулювання,  що  регламентує  облік 

основних засобів.  

 

 

Вечтомова	І.І.,	студентка	
Науковий	керівник	–	Ніценко	В.С.,	д.е.н.,	проф.		

Одеський	національний	університет	ім.	І.І.	Мечникова	
	

ОБЛІКОВО‐АНАЛІТИЧНА	СИСТЕМА		
УПРАВЛІННЯ	НА	ПІДПРИЄМСТВІ	

 

Необхідність  удосконалення  обліково‐аналітичної  системи  підпри‐

ємств, поглиблення їх ринкової орієнтації, завдання підвищення рівня еконо‐

мічної  ефективності  основної  діяльності  зумовлює  необхідність  постійного 

удосконалення обліково‐аналітичної системи управління на підприємстві.  

В  сучасних  умовах  у  бізнес‐середовищі  відбуваються  швидкі  темпи 

розвитку, зміни в економічному середовищі, що певною мірою веде до нових 

вимог  до  системи  управління  підприємством  з метою швидкого  реагування 

на відповідні виклики. Тому зростає роль сучасних систем обліково‐аналітич‐

ного  забезпечення  господарської  діяльності,  які  дають  змогу  вирішувати 

існуючі проблеми розвитку, що постають перед підприємством1. 

Система  бухгалтерського  обліку  є  основою  усього  інформаційного 

забезпечення  системи  управління  господарською  одиницею.  Саме  така 

функція  обґрунтовує  та  підтверджує  причини  виникнення  обліку  як  такого. 

Тому  сучасні  підприємства  потребують  гнучких  систем  оцінки  й  аналізу 

діяльності  як  своїх  підрозділів,  так  підприємства  в  цілому.  Останнім  часом 

було проведене реформування системи бухгалтерського обліку та приведен‐

ня  її  до міжнародних вимог, що призвело до  зниження якості  управлінської 

інформації,  її  аналізу,  а  також  результативності  прийняття  управлінських 

рішень2. 

                                                            
1	Довбенко	В.І.	Обліково‐аналітичне	забезпечення	розвитку	підприємства	[Текст]	/	В.І.	Довбенко	
//	Вісн.	нац.	ун‐ту	«Львів.	політехніка».	–	2009.	–	№647.	–	С.50‐56.		

2	 Безродна	 Т.М.	 Обліково‐аналітичне	 забезпечення	 управління	 підприємством	 :	 визначення	
сутності	 поняття	 [Текст]	 /	 Т.М.	 Безродна	 //	 Вісн.	 Східноукр.	 нац.	 ун‐ту	 ім.	 В.Даля.	 –	 2008.	 –	
№10(128).	Ч.2.	–	С.	35‐38.	
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Л.В. Усатова, дала визначення поняття обліково‐аналітичної системи – 

це  комплекс  взаємодіючих  і  взаємозалежних  елементів,  що  забезпечують 

процес безперервного цілеспрямованого збору, обробки й оцінки інформації, 

необхідної  для  планування  діяльності,  розробки,  прийняття  й  реалізації 

ефективних управлінських рішень1. 

За сукупністю досліджень вчених, виділяються такі елементи (складові) 

обліково‐аналітичної  системи:  бухгалтерський  облік;  виробничий  облік; 

управлінський облік; оперативний облік; інші види обліку; інші види внутріш‐

ньогосподарського  обліку;  аналіз;  планування;  контроль;  звітність;  інша 

зовнішня інформація. 

Треба  виділити  такий  аспект,  щодо  того,  що  обліково‐аналітична 

система  організації  не  є  сталою  у  часі  і  просторі,  а  зазнає  постійних  змін  у 

відповідь на зміни у техніці та технології отримання та обробки інформації та 

потреб  менеджерів  в  інформації  для  управління.  Тобто,  між  обліково‐

аналітичною  системою  та  менеджерами  (організації  та  зовнішніми  користу‐

вачами) існує тісний зворотний зв’язок.  

Завдання  працівників  обліково‐аналітичної  служби  на  підприємстві 

полягає  у  безперервному  дослідженні  взаємозв'язку  ресурсів  виробництва, 

виробничого  процесу  (технології,  організації)  та  результатів.  Вони  оцінюють 

діяльність  структурних  підрозділів  (центрів  відповідальності),  проводять  діаг‐

ностику та пошук нових можливостей у досягненні мети, формують у зв’язку з 

настанням кризової ситуації нові критерії для коригування оперативних планів і 

завдань у випадку зміни впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

З метою ефективного інформаційного забезпечення системи управлін‐

ня  підприємством  засобами  обліку  та  аналізу,  доцільно  сформулювати 

комплекс завдань для досягнення ефективного обліково‐аналітичного забез‐

печення реалізації управлінської функції, треба:  

 розробити  критерії  та  порядок  оцінки  якості  інформації,  яка  ство‐
рюється у системі бухгалтерського обліку та економічного аналізу;  

 розробити  методику  оцінки  якості  облікового  циклу  та  процесу  ана‐
літичної обробки облікової інформації;  

 встановити  порядок  генерування  необхідної  управлінню  кількості  да‐
них  у  системі  обліку  та  порядок  подальшої  трансформації  облікових 

даних у аналітичну інформацію.  

                                                            
1	Усатова	Л.В.	Формирование	управленческой	и	налоговой	составляющей	учетно‐	аналитической	
системы	 расходов	 в	 условиях	 неопределенности	 в	 период	 трансформации	 международных	
стандартов	[Текст]:	автореф.	дис.	д‐ра	экон.	наук	/	Л.В.	Усатова.	–	Орел,	2008.	–	48	с.		
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Треба  зазначити  й  про  функції  обліково‐аналітичної  служби  підпри‐

ємства,  які полягають у:  збиранні первинної  інформації;  опрацюванні  інфор‐

мації, що надходить  із зовнішнього середовища та з структурних підрозділів 

підприємства;  обробленні  та  систематизації  інформації;  аналізі  і  структуру‐

ванні отриманих даних; формуванні звітів  (вихідної управлінської  інформації 

та баз даних); здійснення прогнозу.  

В  сучасних  умовах  вченими  виділено  одинадцять методів  управління 

затратами,  ці  методи  здебільшого  пов’язані  із  системами  управлінського 

обліку  та оперативного, поточного  і  стратегічного аналізу економічної діяль‐

ності підприємства1. Складовими таких методів вважаються наступні: директ‐

костінг;  абзорпшн‐костінг;  стандарт‐кост;  CVP‐аналіз;  метод  АВС;  метод 

таргеткостінг;  кайзер‐костінг;  бенчмаркінг  затрат;  кост‐кілинг;  LCC‐аналіз; 

метод VCC.  

Таким чином, обліково‐аналітична система управління на підприємстві 

є важливим інструментом регулювання всієї цілісної системи на підприємстві.  

 

 
Власюк	С.В.,	здобувач		

Луцький	національний	технічний	університет	
	

ЕФЕКТИВНА	ІНФОРМАЦІЙНА	СИСТЕМА	НА	
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ	ПІДПРИЄМСТВІ	
 

Аграрний бізнес сьогодення характеризується високою конкуренція та 

невисокою рентабельністю. У таких умовах переваги має той, хто, не знижую‐

чи доходів, зможе скоротити витрати, той, хто зможе підвищити ефективність 

операційної  діяльності.  Одним  з  найбільш  перспективних  напрямків  підви‐

щення  ефективності  управління  сільськогосподарським  виробництвом  є  вико‐

ристання інформаційних систем на базі геоінформаційних технологій. 

Сільськогосподарська організація та її бізнес‐процеси, як об’єкт обліко‐

во‐аналітичної  системи,  мають  специфічні  властивості,  які  слід  враховувати 

при  формуванні  інформаційних  даних  для  зовнішніх  і  внутрішніх  корис‐

тувачів,  які  приймають  управлінські  та  фінансові  рішення  на  кожному  етапі 

життєвого циклу сільськогосподарського виробництва.  

                                                            
1	Козаченко	 Г.В.	 Управління	 затратами	підприємства	 [Текст]	 /	 Г.В.	 Козаченко,	Ю.С.	Погорєлова,	
Л.Ю.	Хлап’ьонов,	Г.А.	Макухін.	–	К.:		Лібра,	2007.	–	320	с.		
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Зазвичай,  компанія  аграрного  сектору  є  географічно  розподіленою  і 

одночасно жорстко централізованою, різні служби та підрозділи знаходяться 

в  інших  місцях.  Тому  спочатку  довести  до  регіонів,  а  потім  відстежити 

виконання  розпоряджень  “центру”  важко.  Саме  для  цього  необхідно  вико‐

ристовувати  принцип  зворотнього  зв’язку,  що  дозволяє  контролювати  і 

координувати роботу всіх служб і підрозділів компанії. Будь‐яка система при 

відсутності  зворотнього  зв’язку  швидко  втрачає  ефективність,  ресурси 

витрачаються  не  оптимально,  їх  не  завжди  вистачає.  Велика  структура,  як 

армія: вона вимагає управління, контролю і дисципліни. Тому,  інформаційна 

система  є  інструментом,  що  забезпечує  прозорість  і  керованість.  За 

допомогою  системи  відстежуються  всі  процеси,  які  відбуваються  на  підпри‐

ємстві.  Будь‐яка  операція  стандартизується,  реєструється  в  інформаційній 

системі, проходить контроль на відповідність вимогам якості та стає видною 

“центру”.  Так можна  стежити  за  виконанням  і  самих  дрібних  доручень,  і  за 

процесом в цілому. 

Для  того  щоб  тримати  руку  на  пульсі,  стежити  за  роботою  всього 

підприємства  в  цілому  і  забезпечувати  ефективність  ланцюжка  поставок 

доцільно   використовувати в роботі всі модулі  системи планування ресурсів 

підприємства  (Enterprise Resource Planning)  ‐  планування,  управління  опера‐

ціями,  облік,  аналіз.  Така  система  дозволяє  звільнити  співробітників  від 

рутинної  праці  та  забезпечити  керівництво  компанії  обробленим  і  система‐

тизованим матеріалом для прийняття правильних і обгрунтованих рішень.  

Сучасна  успішна  організація  вимагає  створення  і  забезпечення  сталої 

функціональної  взаємодії.  Саме  це  часто  є  запорукою  успішного  вирішення 

системних проблем компанії.  Інформаційна система об’єднує всі підрозділи. 

Вона  ідеально  підходить  як  інструмент  не  просто  автоматизації  бізнес‐

процесів, а й налагодження взаємодії між співробітниками різних підрозділів 

до  такої міри, що функціонування  компанії  нагадує  точну  роботу механізму 

годинників. 

Виробничий процес сільськогосподарського підприємства складається 

з  декількох  етапів:  багаторівневе  планування  й  оптимізація,  підтримка 

прийняття рішень, управління операціями, облік, аналіз цих операцій. Загаль‐

ний операційний цикл планування  становить декілька  тижнів. Перед  тим як 

кінцевий  споживач  купить  сільськогосподарську  продукцію,  керівництво 

компанії  повинне  заздалегідь  прорахувати  і  спрогнозувати  безліч  факторів, 

визначити  необхідну  кількість  ресурсів  і  їх  джерела,  місце  виробництва, 

способи  доставки  готового  продукту  до  місця  продажу  і  його  практичної 
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реалізації.  Така  тривалість  циклу  планування  обумовлена  широким  геогра‐

фічним  розподілом.  Тому,  щоб  споживач  отримав  продукцію  в  потрібній 

кількості  і  номенклатурі,  планувати  виробництво  і  поставки  потрібно  зазда‐

легідь.  Зазвичай  план  носить  гнучкий  характер,  адже  за  ці  декілька  тижнів 

може  статися  що  завгодно.  Кожен  етап  виконання  операцій  відбивається  в 

системі. Реєстрація та аналіз процесів, які вже відбулися, ‐ це етап обліку. За 

допомогою  інформаційної  системи,  в  якій  є  вже  скоєні  операції,  можна 

відстежити, як проходить процес, здійснити оцінку показників його ефектив‐

ності.  Електронні  документи  є  частиною  оптимізації  та  централізації  роботи 

на сільськогосподарському підприємстві.  

В  даний  час  на  підприємствах  агропромислового  комплексу  активно 

йде   процес  інтеграції внутрішнього документообігу компанії з аналогічними 

процесами партнерів по бізнесу. Це CRM,  управління контрактами,  тендери, 

система електронних торгів, тощо.  

Отже,  використання  сучасних  інформаційних  систем  управління 

підприємством трансформує саме управління і структуру підприємства. Ефек‐

тивне використання інформаційних технологій дозволяє компаніям завоюва‐

ти  частку  ринку  тих,  хто  не  зміг  цього  досягти.  Крім  того,  використання 

інформаційного  забезпечення  як  засобу  підвищення  результативності  орга‐

нізації, є засобом перетворення програмного продукту в справді стратегічний 

актив організації.  

 

 

Діденко	В.В.,	студент	
Науковий	керівник	–	Тивончук	С.В.,	к.е.н.,	доц.	

	Національний	університету	біоресурсів	і	природокористування	України	
	

ЩОДО	ПИТАНЬ	ОБЛІКУ		
КАПІТАЛЬНИХ	ІНВЕСТИЦІЙ	

 

Основою  економічного  та  соціального  розвитку  будь‐якої  країни  є 

капітальні інвестиції,  здійснення яких забезпечує впровадження нововведень 

у виробничій, науково‐дослідницькій та інших сферах і, відповідно забезпечує 

підвищення  конкурентноздатності  суб’єктів  господарювання,  тощо.  Нині 

інноваційна діяльність набула стрімкого розвитку в суб’єктів господарювання. 

Тому  зростають  вимоги  до  облікового  забезпечення  капітальних  інвестицій 

інноваційного характеру в суб’єктів господарювання.  
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Взагалі капітальні  інвестиції (вкладення) здійснюються у формі витрат. 

Але  такі  витрати  здійснюються  з  метою  створення  (поліпшення)  створення 

активів, які приведуть в майбутньому до отримання економічних вигід. Тому 

основними  критеріями  визнання  капітальних  витрат  у  складі  активів  є: 

отримання в майбутньому економічних вигід від використання активу та його 

оцінка достовірно може бути визначена.  

Законом  України  «Про  інвестиційну  діяльність»1  визначено  об’єкти 

інвестиційної  діяльності,  зокрема  капітальні  інвестиції  (вкладення),  немате‐

ріальні  активи,  довгострокові  і  поточні  фінансові  інвестиції,  цільові  грошові 

вклади,  майнові  права.  До  складу  капітальних  інвестицій  (вкладень)  відне‐

сено  запаси,  основні  засоби,  довгострокові  біологічні  активи.  Тобто,  об’єкти 

довгострокових  і  поточних  матеріальних  активів.  Хоча  згідно  НП(С)БО  1 

«Загальні  вимоги  до  фінансової  звітності»  капітальні  інвестиції  відобража‐

ються в складі об’єктів необоротних активів, тобто  довгострокові матеріальні 

та  нематеріальні  активи.  Крім  того,  серед  об’єктів  інвестиційної  діяльності 

законодавством виділено інновації у складі нематеріальних активів. 

Слід  відмітити,  що  інвестиційна  діяльність  забезпечується  шляхом 

реалізації  як  інвестиційних  проектів  і  здійсненням  операцій  з  корпоратив‐

ними  правами,  так  і  іншими  видами  інтелектуальних  цінностей.  Суб’єкти 

господарювання здійснюють вкладення коштів, майнових та інтелектуальних 

цінностей у придбання нової техніки, технології, виробництво організаційних 

форм  і  методів  господарювання  та  системи  управління,  тощо.  Тобто  вкла‐

дення  у  нову  інноваційну  продукцію  та  відтворення  необоротних  активів 

інноваційного  спрямування.  Результатом  такого  інвестування  є  отримання 

певного  економічного,  соціального  та  інших  видів  ефекту.  Такі  інноваційні 

капітальні  вкладення  пов’язані  з  необоротними  активами.  Це  потребує 

правильної організації обліку та оцінки капітальних  інвестицій  інноваційного 

характеру, обґрунтованого рішення щодо постановки їх на баланс.  

В  Інструкції  про  застосування  Плану  рахунків  бухгалтерського  обліку 

активів,  капіталу,  зобов’язань  і  господарських  операцій  підприємств  і 

організацій  зазначено,  що  рахунок  15  «Капітальні  інвестиції»  призначений 

для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних 

необоротних активів.  

Цікавим  є  науковий  підхід  автора  щодо  визначення  інноваційних 

інвестицій,  які  здійснюють  в  таких  видах:  придбання  виключних  прав 

                                                            
1	 Закон	 України	 про	 інвестиційну	 діяльність	 [Електронний	 ресурс]	 //	 Верховна	 Рада	 України.‐	
Офіц.	Веб‐сайт.‐	Режим	доступу	:http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2658‐14	
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користування;  придбання  інформаційних  послуг,  наймання  спеціалістів  за 

контрактом; придбання продукції у матеріальній формі у вигляді друкованої 

продукції, програмного забезпечення; вкладення у людський капітал1. Вважа‐

ємо, що  виділення  інноваційних  капітальних  інвестицій  в  системі бухгалтер‐

ського обліку є методично обґрунтованим. 

Для чіткого, достовірного обліку  інноваційних  інвестиційних операцій, 

які пов’язані з нематеріальними активами, а також для підвищення аналітич‐

ного рівня облікової інформації пропонується до субрахунку 154 "Придбання 

(створення) нематеріальних активів" ввести аналітичний рахунок  "Придбання 

(створення) інноваційних нематеріальних активів». На ньому слід відобража‐

ти витрати на придбання або створення власними силами активів  інновацій‐

ного  характеру,  облік  яких  ведеться  на  рахунку  12  "Нематеріальні  активи". 

Наприклад,  витрати  на  створення  нової  технології,  розробка  технологічної 

документації,  створення  і  впровадження  авторських  прав,  нові  види  вироб‐

ництва.  Відкриття даного  субрахунку  надасть можливість  отримувати досто‐

вірну  інформацію  про  капітальні  витрати  інноваційного  характеру,  що 

понесені на створення  (придбання) нематеріального активу, його утримання 

та доведення до придатного для використання стану.  

Отже,  облік  капітальних  інвестицій  є  важливою  складовою  системи 

бухгалтерського  обліку  в  суб’єктів  господарювання.  Враховуючи  активізацію 

інноваційної діяльності у суб’єктів господарювання,  внесено пропозиції щодо 

удосконалення обліку інноваційних капітальних інвестицій у складі нематері‐

альних  активів.  Це  в  свою  чергу  потребує  відповідного  методологічного 

забезпечення  обліку  цих  інвестицій,  що  сприятиме  підвищенню  якості 

інформаційного забезпечення суб’єктів господарювання. 

 

 

                                                            
1	Скрипко	Т.О.	Інноваційний	менеджмент:	підручник	/	Т.О.	Скрипко.‐К.:	Знання,	2011.‐	423с	
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НОРМАТИВНО‐ПРАВОВЕ	РЕГУЛЮВАННЯ	
ДЕБІТОРСЬКОЮ	ЗАБОРГОВАНІСТЮ	В		

СУЧАСНИХ	УМОВАХ	ГОСПОДАРЮВАННЯ	
 

Сьогодні  питання  дебіторської  заборгованості  є  важливим,  і  в  першу 

чергу тому, що  фінансовий стан підприємства значною мірою залежить саме 

від наявності та ефективного управління цим видом заборгованості. 

Облік  дебіторської  заборгованості  розглядали  в  своїх  працях  ряд 

вітчизняних науковців,  а  саме:  Скорба О.А.,  Нашкерська  Г.В.,  Бутинець Ф.Ф., 

Горецька Л.Л., Губачова О.М., Мельник С.І. та інших. 

Метою  дослідження  співставлення    вітчизняної  нормативно‐правової 

бази  з  питання    дебіторської  заборгованості  та    міжнародних  стандартів 

фінансової  звітності,  пошук  шляхів  удосконалення  вітчизняного  обліку 

розрахунків з дебіторами. 

Питання  обліку  дебіторської  заборгованості  регулює П(С)БО 10  "Дебі‐

торська заборгованість" Так, згідно з  П(С)БО 10 дебіторська заборгованість – 

це складова оборотного капіталу, яка передбачає певні вимоги до фізичних та 

юридичних  осіб  щодо  оплати  товарів,  продукції,  послуг.  Дебіторська 

заборгованість є складовою частиною збутової діяльності будь‐якого підпри‐

ємства.1 Стан розрахунків з дебіторами на вітчизняних підприємствах є дуже 

напруженим,  що  відображається  у  значних  сумах  заборгованості  і  тривалих 

строках її погашення.   

На  відміну  від  національних  стандартів  бухгалтерського  обліку  у 

міжнародних  стандартах  бухгалтерського  обліку    не  передбачено  окремого 

стандарту  для  обліку  дебіторської  заборгованості.  Принципи  обліку  такої 

заборгованості можна знайти в різних стандартах, а саме: МСБО 1 "Подання 

фінансової  звітності"  –  відображення  дебіторської  заборгованості  у  фінан‐

совій  звітності;  МСБО  18  "Дохід",  МСБО  16  "Основні  засоби"  –  визнання 

короткострокової  дебіторської  заборгованості  без  оголошеної  ставки 

відсотка,  дисконтування  майбутніх  грошових  надходжень  і  застосування 

                                                            
1	 Положення	 (стандарт)	 бухгалтерського	 обліку	 10	 "Дебіторська	 заборгованість"	 :	 наказ	
Міністерства	фінансів	України				від	08.10.1999	р.	№	237	[Електронний	ресурс].	–	Режим	доступу	:	
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0398-99.	
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ефективної  ставки  відсотка  при  оцінці  довгострокової  торговельної  дебітор‐

ської  заборгованості;  МСБО  32  "Фінансові  інструменти:  подання",  МСБО  39 

"Фінансові інструменти: визнання й оцінка", МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" 

– визнання та облік дебіторської заборгованості як фінансового інструменту і 

припинення  її  визнання активом; МСФЗ 7 "Фінансові  інструменти:  розкриття 

інформації"  –  вимоги  до  розкриття  у  звітності  інформації  про  дебіторську 

заборгованість. 

В  П(С)БО  10  наведена  класифікація  дебіторської  заборгованості    за 

окремими групами дебіторської заборгованості за строками її непогашення із 

встановленням  коефіцієнта  сумнівності  для  кожної  групи.  Таким  чином, 

розрізняють  поточну,  довгострокову,  сумнівну  і  безнадійну   дебіторську 

заборгованість. 

На  відміну  від  національних  стандартів  у  міжнародній  практиці  вся 

дебіторська  заборгованість  відноситься  до  фінансових  активів.  При  цьому 

відсутнє чітке визначення поняття дебіторської  заборгованості. П.9 МСБО 39 

зазначає:  "позики  та  дебіторська  заборгованість  ‐  це  непохідні  фінансові 

активи  з  фіксованими  платежами,  які  підлягають  визначенню  та  не  мають 

котирування  на  активному  ринку"1.  Таке  тлумачення  поняття  дебіторської 

заборгованості  є  ширшим  порівняно  з  тлумаченнями  наведеними  у  націо‐

нальних  стандартах. Що стосується методів визнання,  класифікації  та оцінки 

дебіторської заборгованості, то МСФЗ прямо їх не визначають, а лише дають 

загальні  рекомендації  по  розкриттю  відповідної  інформації  у  фінансових 

звітах.  Так,  МСБО  1  «Подання  фінансових  звітів»  рекомендує  виділяти  у 

Балансі торговельну та іншу дебіторську заборгованість. 

Нарахування резерву сумнівних боргів передбачено в  П(С)БО 10 (п. 4),  

де здійснюють класифікацію дебіторської заборгованості як звичайну, сумнів‐

ну  і  безнадійну,  наведений  порядок  створення  та  обліку  резерву  сумнівних 

боргів (п. 8–11), а також приклади його розрахунку2. У МСБО та МСФЗ немає 

такої класифікації дебіторської заборгованості. Критерії переведення заборго‐

ваності з одного класу до іншого підприємство визначає самостійно, виходячи 

з професійної думки фахівця. У МСБО та МСФЗ немає алгоритму розрахунку 

резерву  сумнівних  боргів,  проте  методи  розрахунку,  описані  в  П(С)БО  10, 

застосовуються на практиці 

                                                            
1Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку №39  "Фінансові інструменти: визнання та 
оцінка" [Електронний	ресурс].	–	Режим	доступу	:	http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_015.	

2	 Положення	 (стандарт)	 бухгалтерського	 обліку	 10	 "Дебіторська	 заборгованість"	 :	 наказ	
Міністерства	фінансів	України				від	08.10.1999	р.	№	237	[Електронний	ресурс].	–	Режим	доступу	:	
http://zakon.rada.gov.ua/cgi‐bin/laws/main.cgi?nreg=z0398‐99.	
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Таким чином, нами було здійснено порівняння особливостей визнання 

й  оцінки  дебіторської  заборгованості  за  П(С)БО  та  МСФЗ,  її  класифікація  та 

відображення  у  фінансовій  звітності.  Варто  зауважити,  що  відповідність 

обліку, в тому числі дебіторської заборгованості, світовим вимогам є однією з 

передумов успішної інтеграції українського бізнесу в міжнародне економічне 

середовище. Головною відмінністю вітчизняного обліку дебіторської заборго‐

ваності  від  міжнародної  практики  є  те,  що  він  чітко  регламентований  і  не 

передбачає  альтернативи  для  підприємства,  а  також  те,  що  МСФЗ  розгля‐

дають  дебіторську  заборгованість  більш  широко  з  урахуванням  тривалого 

досвіду співпраці з іноземними контрагентами. 

Вивчення  світового  досвіду  показало  наявність  великої  кількості 

методів  і  прийомів  управління  дебіторською  заборгованістю,  серед  яких 

найбільше поширені надання знижок, збільшення термінів погашення, вико‐

ристання  факторингу.  Проте  більшість  з  них  необхідно  адаптувати  до  умов 

господарювання вітчизняних промислових підприємств України. 

 

 

Кіндрат	О.	Д.,	сиудентка	
Науковий	керівник	–	Шот	А.	П.,	к.	е.	н.,	доц.	

Львівський	національний	університет	ім.	Івана	Франка		
	

ПРОЦЕС	ТА	ПРОБЛЕМИ		
ЗАПРОВАДЖЕННЯ	МСФЗ	В	УКРАЇНІ		

 

В останні роки усе частіше постає питання необхідності запровадження 

Міжнародних  стандартів фінансової  звітності  (МСФЗ)  у  практику  вітчизняних 

підприємств, що дасть можливість усунути економічні й торговельні бар’єри, 

активізувати  надходження  іноземних  інвестицій,  виходити  на  світові  ринки 

капіталу, формувати конкурентоспроможне ринкове середовище.  

Міжнародні  стандарти фінансової  звітності  ‐  набір прийнятих Радою з 
міжнародних  стандартів фінансової звітності документів,  які  регламентують 
правила  складання фінансової  звітності,  необхідної  зовнішнім  користувачам 

для прийняття ними ефективних економічних рішень стосовно підприємства.  

Необхідність  складання  фінансової  звітності  за  МСФЗ  найчастіше 

зумовлена наступними причинами :  

1.  Застосування  стандартів  публічними  акціонерними  товариствами 

відповідно до вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.  
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2.  Подання  звітності  за  міжнародними  стандартами  на    вимогу 

іноземних інвесторів.  

3. Надання інформації про фінансовий стан підприємства відповідно до 

МСФЗ для покращення інвестиційної привабливості підприємства, залучення 

інвестицій або здійснення діяльності закордоном.  

4.  За  власною  ініціативою  керівництва  підприємства,  для  отримання 

інформації  з метою ефективного управління підприємства,  яку не дає націо‐

нальна система звітності. 

Як  свідчить  вітчизняна  практика,  запровадження  МСФЗ  відбувається 

поетапно і практично на кожному з етапів виникають проблеми.  

Першим  етапом  є  створення  законодавчих  та  організаційних  переду‐

мов запровадження МСФЗ. До недоліків цього етапу відносять те, що проекти 

щодо  переходу  починаються  занадто  пізно,  тому  на  підготовчий  етап  не 

виділяється достатньо часу для того, щоб керівники підприємств мали змогу 

оцінити  саму  необхідність  запровадження МСФЗ,  майбутні  перспективи для 

своїх  підприємств,  що  значно  може  затягувати  цей  процес.  Стислі  терміни 

гальмують  також забезпечення процесу  інформаційної підтримки складання 

звітності, а в деяких випадках сприяють їх відсутності.  

Крім цього, перехід на МСФЗ може дорого коштувати, враховуючи ціни 

на  навчання  бухгалтерів,  що  значно  знижує  мотивацію  керівництва.  Це 

зумовлює  виникнення  ще  однієї  проблеми,  а  саме  нестачі  висококвалі‐

фікованих  спеціалістів,  що  добре  знаються  на  застосуванні  міжнародних 

стандартів.  З  огляду  на  це,  керівництву  підприємства  необхідно  сприяти 

підвищенню кваліфікації  персоналу чи користуватися послугами консультан‐

тів з питань МСФЗ, а це вимагає додаткових фінансових ресурсів.  

Другим  етапом  запровадження  МСФЗ  є  пристосування  національної 

нормативно‐правової  бази  бухгалтерського  обліку.  Найчастіше  виникають 

проблеми,  пов’язані  з  низькою  якістю  облікової  інформації  та  неоднознач‐

ністю методик обліку фінансових інструментів. 

Слід звернути увагу, що багато вимог  існуючих вітчизняних стандартів 

не виконуються, тому спочатку потрібно виправити помилки в їх застосуванні, 

а вже потім робити вибір на користь облікової політики за МСФЗ. Окрім того, 

варто  розробити  нормативно‐правове  забезпечення  бухгалтерського  обліку 

за  МСФЗ  для  малого  бізнесу,  що  є  більш  ощадним,  оскільки  керівництво 

самостійно вибирає та оцінює, які методи відображення господарських опе‐

рацій повніше будуть розкривати фінансовий  стан підприємства,  використо‐

вуючи менший обсяг необхідної для цього інформації. 
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Третім етапом  є  удосконалення державного регулювання, що,  звісно, 

відбувається в межах існуючої правової системи. Оскільки вітчизняне регулю‐

вання  значно  відрізняється  від  регулювання МСФЗ,  виникає  потреба  ураху‐

вання національної специфіки, адже існують нормативні документи з легалі‐

зації міжнародних стандартів, а також у єдиних методологічних засадах.   

Четвертим  етапом  вирішення  проблем  запровадження МСФЗ  є  збіль‐

шення міжнародного співробітництва та застосування світової практики, адже 

відсутність досвіду  стажування працівників у Раді  з Міжнародних  стандартів 

бухгалтерського  обліку  (РМСБО)  уповільнює  процес  переходу  на  МСФЗ. 

Також вагомою проблемою цього етапу є те, що не передбачено подальшого 

розширення сфери застосування МСФЗ для інших економічних суб’єктів. 

Таким  чином,  для  того,  щоб  створити  належні  умови  запровадження 

МСФЗ в Україні необхідно провести низку заходів:  забезпечити фінансову та 

інформаційну  підтримку  застосування  МСФЗ,  сприяти  навчанню  і  наданню 

консультацій  персоналу  щодо  особливостей  ведення  обліку  за  міжнарод‐

ними стандартами, створити ефективний механізм контролінгу за дотриман‐

ням вимог МСФЗ.  

Запровадження МСФЗ  в  Україні  супроводжується  труднощами органі‐

заційного,  фінансового  та  кадрового  характеру.  Однак  існує  багато  переваг 

складання  фінансової  звітності  за  міжнародними  стандартами.  Напрямами 

подальших  досліджень  з  даної  теми  може  бути  вивчення  теоретичних  та 

практичних аспектів процесу організації  обліку  за міжнародними стандарта‐

ми фінансової звітності на вітчизняних підприємствах. 

 

 

Кугай	І.В.,	аспірант	
Київський	національний	університет	імені	Тараса	Шевченка	

	
ІТ‐АУДИТ		

У	ДЕРЖАВНОМУ	СЕКТОРІ 
 

З  наступом  нової  хвилі  інформаційних  технологій,  яка  проявляється  у 

вигляді  великих  масивів  даних,  розвитку  соціальних  мереж,  сервісу  як 

технології  та  технологій  з’єднання  у  глобальних  мережах  (т.  зв.  «хмара») 

починається  перегляд  основ  аудиту  інформаційних  технологій  (ІТ‐аудиту).  В 

той час, коли компанії, підприємства вже активно використовують ІТ‐аудит, то 

у державному секторі  такий вид контролю не впроваджений. Отож виникає 
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необхідність  у  визначенні  сутності  аудиту  інформаційних  технологій  та 

доцільності його впровадження та використання у державному секторі. 

IT‐аудитом  є  експертиза  і  оцінка  інфраструктури  інформаційних 

технологій,  політики  і  діяльності  організації.  Визначення,  яке  використо‐

вується  «Norea»  –  голландською  асоціацією  ІТ‐аудиторів,  є  наступним:  IT‐

аудит  –  незалежна  і  неупереджена  оцінка  надійності,  безпеки  (включаючи 

безпеку персональних даних),  результативності  та  ефективності  автоматизо‐

ваних  інформаційних  систем,  організації  департаменту  з  автоматизації, 

технічно‐організаційної  інфраструктури обробки автоматизованої  інформації. 

Ця діяльність поширюється як на діючі операційні системи,  так  і на системи, 

які розробляються.   

Оскільки  операції  в  сучасних  організаціях  все  частіше  комп’ютери‐

зовані,  IT  аудит  надає  впевненість  у  тому,  що  пов’язані  з  використанням 

інформації процеси й управління здійснюються належним чином. Основними 

завданнями ІТ‐аудиту є: 

 оцінка систем і процеу розрізі захисту баз даних та масивів інформації; 
 визначення  ризиків  для  інформаційних  активів  організацій,  а  також 
допомога у виборі методів для мінімізації цих ризиків; 

 забезпечення процесів управління інформацією відповідно до обраної 
політики і стандартів; 

 з’ясування  неефективності ІТ‐систем і пов’язаного з ними управління. 
Існують  також  стандарти  і  керівництва  для  ІТ‐аудиту,  розроблені 

міжнародними  організаціями ISACA, Інститутом  Внутрішніх  Аудиторів  (IIA), 

ISO/IEC, IAASB (the International Auditing and Assurance Standards Board), PCAOB, 

та  ін.  Це  –  «IT Audit  Framework  2nd  Edition»  (ITAF) —  міжнародний  стандарт 

проведення  ІТ‐аудиту  від  організації  ISACA;  «Cobit  5  for  Assurance»  — 

керівництво  з  проведення  аудиту  відповідно  до  COBIT  v.5;  «International 

Professional Practices Framework  (IPPF)  for  Internal Auditing Standards»; Міжна‐

родні стандарти «ISAE No. 3402» і «SSAE No. 16»; PCAOB Auditing Standard No. 5 

«An Audit of  Internal Control Over Financial Reporting That  Is  Integrated with An 

Audit of Financial Statements»; «ISO/IEC 27007: Guidelines for information security 

management  systems auditing»  і «ISO  /  IEC TR 27008: Guidelines  for auditors on 

information security management systems controls» та інші стандарти. 

Класифіковано  багато  видів  ІТ‐аудитів.  Найбільш  поширеними  ІТ‐

аудитами є такі:  

 ІТ‐аудит безпеки (конфіденційність, цілісність і доступність):  Ідеться не 
тільки  про  безпеку  інформації  у  системі  чи  прикладній  програмі,  а  й 
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також про те, як організована безпека  інформації, цілісність систем та 

розподіл відповідальності в державній установі. Для цього виду аудиту 

часто використовується Основа  ISO/IEC 27001,  але  також можуть бути 

корисними  COBIT5,  GTAG‐8  і  Загальна  програма    аудиту/гарантії 

прикладних програм.  

 ІТ‐аудит  якості  (результативність,  ефективність):  У  цьому  ІТ‐аудиті 
розглядається  якість  інформаційної  системи,  прикладної  програми 

або/і  бізнес  процесів.  Можуть  бути  корисними  COBIT5,  GTAG‐8  і 

Загальна  програма  аудиту/гарантії  прикладних  програм.  Залежно  від 

виду ІТ‐організацій, також можуть бути корисними ITIL, BiSL або ASL. 

 Аудит  ІТ‐проекту,  під  час  якого  внутрішній  аудитор  перевіряє  управ‐
ління  та  організацію  ІТ‐проекту,  наприклад,  запровадження  інформа‐

ційної  системи.  Важливими  аспектами  для  оцінки  є:  організація 

проекту, планування, персонал і його обов’язки, кошти, час, управління 

діяльністю  та  змінами.  Найбільше  підходить  для  цього  виду  основа 

PRINCE2.  

 Аудит  розробки  систем:  аудит  для  перевірки,  чи  системи,  які  розро‐
бляються,  відповідають  цілям  організації,  та  для  гарантії  того,  що 

системи  розробляються  відповідно  до  загально  прийнятих  стандартів 

розробки систем.   

 Аналіз  даних:  не  зовсім  ІТ‐аудит,  але  часто  це  частина  фінансового 
аудиту.  ІТ‐аудитор  може  виконувати  функцію  підтримки  в  аналізі 

фінансових  даних.  Завдання  ІТ‐аудитора  полягає  у  виокремленні  та 

зборі  фінансової  інформації  з  бази  даних  інформаційної  системи,  у 

запитах  та  звітах,  необхідних для  аналізу фінансових даних.  У  наступ‐

ному  розділі  наведені  корисні  інструменти  для  проведення  аналізу 

даних.  Аналіз  даних  вимагає  ретельної  підготовки,  враховуючи  бажа‐

ний результат, наявність та можливості даних.  

Незважаючи  на  те,  що  проведення  ІТ‐аудиту  у  державному  секторі  в 

Україні не регламентовано, все ж було впроваджено методологію такого виду 

аудиту у Міністерстві оборони України і Державному агентстві з енергоефек‐

тивності  та енергозбереження України. В останньому будо проведено пілот‐

ний  проект  з  аудиту  ефективності  з  елементами  ІТ‐аудиту.  Для  його  прове‐

дення обрано стандарт COBIT, який об’єднує як оцінку ефективності процесів, 

так  і  аналіз  ризиків.  Цей  пілотний  проект  був  зосереджений  на  загальних 

методах  контролю,  які  вбудовані  в  ІТ‐процеси  та  послуги,  що  стосуються 

розробки систем, управління змінами, безпеки та підтримки. 
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Отже,  у  сучасному  технологічному  та  мінливому  суспільстві  викорис‐

тання такого виду аудиту як аудит інформаційних технологій є логічно обґрун‐

тованим  та  безсумнівно  необхідним.  Оскільки  його  впровадження  у  бізнес‐

структурах  показало  позитивні  результати,  то  спостерігаємо  невпинний 

розвиток та поширення використання  ІТ‐аудиту. Оперування фінансовими та 

інформаційними  ресурсами  також  відбувається  у  державному  секторі.  Це 

зумовлює  необхідність  використання  ІТ‐аудиту  і  там.  Тому  важливо  внести 

зміни  до  Стандартів  аудиту  у  державному  секторі  у  розрізі  запровадження 

аудиту  інформаційних  технологій,  створення  Методичних  рекомендацій  із 

його  практичного  проведення,  а  також  запозичення  досвіду  його 

функціонування у державному секторі провідних країн світу. 

 

 

Кухар	Н.П.,	студентка	
Науковий	керівник	–	Гончарук	С.М.,	к.е.н.,	доц.	

Львівський	національний	університет	ім.	І.Франка	
	

АНАЛІЗ	ТЕНДЕНЦІЙ	РИНКУ		
АУДИТОРСЬКИХ	ПОСЛУГ	В	УКРАЇНІ	

 

З моменту переходу України до ринкових відносин значно зросла кіль‐

кість  підприємств.  Для  свого  успішного  функціонування  та  розвитку  вони 

користуються  аудиторськими  послугами,  які  можуть  бути  у  вигляді  різних 

перевірок, а також аудиту. На сьогоднішній день ринок аудиторських послуг в 

Україні  розвивається  кількісно  і  якісно.  Саме  тому  питання  основних 

тенденцій  розвитку  ринку  аудиторських  послуг  в  Україні  на  сучасному  етапі 

розвитку є актуальним. 

Метою статті є визначення реального стану, основних напрямів розвит‐

ку  ринку  аудиторських  послуг,  а  також  удосконалення  надання  аудиту  в 

Україні. 

Набутий  досвід  роботи  в  умовах  ринку,  вірніше,  в  умовах  відсутності 

централізованого управління, свідчить, що дешевше користуватися послугами 

професіоналів, ніж платити штрафні санкції. Доречніше запобігти виникненню 

цих  помилок  ніж  втратити  кошти  та  час  на  їх  виправлення.  Саме  в  цьому 

виявляється призначення аудиторських фірм. 

Аудиторська  діяльність  в  Україні  представлена  широким  спектром 

професійних послуг основною з  яких,  безумовно,  є  аудит –  перевірка даних 
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бухгалтерського обліку  і  показників фінансової  звітності  суб’єкта  господарю‐

вання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в 

усіх  суттєвих  аспектах  та  відповідність  вимогам  чинного  законодавства  або 

інших правил згідно із вимогами користувачів. 

Згідно  із  Законом України «Про  аудиторську  діяльність»,  АПУ щороку 

отримує  від  аудиторських  фірм  та  аудиторів,  включених  до  Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів, звіти про виконані ними роботи, здійснює їх 

аналіз  та  подає  до  Кабінету  Міністрів  України  узагальнену  інформацію  про 

стан аудиторської діяльності в Україні. 

Станом на 31.12.2015 р. в Реєстрі значились 1008 аудиторська фірма та 

99 аудиторів‐підприємців. У цілому по Україні кількість аудиторських фірм та 

аудиторів,  що  мають  право  здійснювати  аудиторську  діяльність,  та, 

відповідно, зобов’язані подавати до АПУ звіт за формою № 1 ‐ аудит, склала 

1107 суб’єктів.  

Аналіз результатів аудиторської діяльності та стану ринку аудиторських 

послуг  свідчить,  про  те,  що  аудиторський  ринок  потерпає  від  змін,  які 

відбуваються в країні. Так упродовж 2015 року з Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів було виключено 249 суб’єктів аудиторської діяльності, а включено 

лише 28 суб’єктів аудиторської діяльності.  

Разом  із  значним  зменшенням  кількості  суб’єктів  аудиторської 

діяльності в Україні (на 16,5%), обсяг наданих послуг суб’єктами аудиторської 

діяльності в цілому по країні збільшився порівняно з 2014 роком на 36,3% або 

на  469 390,8 тис. грн.  Так,  обсяг  доходу  від  наданих  послуг  суб’єктами 

аудиторської  діяльності  у  2014 році  становив  1 291  811,8  тис.  грн.,  а  у  2015 

році – 1 761 202,6 тис. грн. 

 
Таблиця	1	

Обсяг	наданих	послуг	суб’єктами	аудиторської	діяльності	за	2013	–	2015	роки		

Рік 
Обсяг наданих 
послуг, тис. грн. 

Надано 
звітів 

Середній дохід на одного 
суб’єкта аудиторської 

діяльності без ПДВ, тис. 
грн. 

2013	 1	314	596,3	 1	452	 905,4	

2014	 1	291	811,8	 1	272	 1	015,6	

2015	 1	761	202,6	 1	071	 1	644,5	
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Середня вартість одного замовлення по Україні коливається від 6  тис. 

грн.  (Чернівецька обл.) до 84,1  тис.  грн.  (м. Києві  та Київська обл.). Кількість 

замовлень  на  аудиторські  послуги  та  їх  вартість  в  основному  залежать  від 

платоспроможності суб’єктів господарювання в регіонах України. 

Ринок  аудиторських  послуг  має  певні  регіональні  особливості.  Хоча 

самі  суб’єкти  аудиту  не  ,,прив’язані’’  до  регіону  їхньої  реєстрації  та  можуть 

надавати послуги по всій території України, більшість із них надають послуги в 

регіоні місця знаходження. Проаналізувавши показники  за 2015 по території 

України,  ми  бачимо,  що  найбільша  кількість  замовлень  на  аудиторські 

послуги  спостерігається  в  Київській  області  –    на  1 464  763,1  тис.  грн.,  у 

Дніпропетровській  обл.  ‐ 99 051,8 тис.  грн.,  у  Харківській  обл. –  на 46 065,0 

тис. грн., у Львівській обл. – на 28 362,9 тис. грн., в Одеській обл. – на 24 610,8 

тис. грн., Запорізькій та Донецькій областях відповідно 13 792,6 та 9 999,2 тис. 

грн.  У  решті  областей  України  показники фактичного  обсягу  наданих  послуг 

складають менше 5% від загального обсягу наданих послуг. 

Варто зазначити, що на сьогодні на ринку аудиторських послуг відбува‐

ється об’єднання,  результатом якого  є  укрупнення  суб’єктів  підприємництва 

для здійснення аудиторської діяльності.  

Порівняно  із  попередніми  роками  у  2015  році  майже  не  змінився 

розподіл замовлень за видами аудиторських послуг, але у порівнянні із 2014 

роком  спостерігається  незначне  коливання  показників  –  найбільш 

затребуваними являються інші професійні послуги. 

 
Таблиця	2	

Розподіл	обсягу	за	видами	послуг	у	2015	році	у	порівнянні	із	2014	роком	
тис. грн. % Показник 

2014 2015 2014 2015 
Всього по Україні надано 

послуг 
1 291 811,8 1 761 202,6 100,0 100,0 

Завдання з надання 
впевненості – всього 

602 812,1 771 840,1 46,7 43,8 

Супутні послуги – всього 128 445,2 125 215,1 9,9 7,1 
Інші професійні послуги – 

всього 
559 701,9 861 244,7 43,3 48,9 

Організаційне та 
методичне забезпечення 

аудиту – всього 

852,6 2 902,7 0,1 0,2 

 

Проведений аналіз стану ринку аудиторських послуг в Україні свідчить 

про  певні  позитивні  тенденції,  а  саме:  за  2015  рік  зріс  обсяг    наданих 
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аудиторських  послуг;  розширюється  спектр  послуг,  які  надають  аудиторські 

фірми;  зростає  професійна  кваліфікація  працівників  аудиторських  фірм. 

Однак,  залишаються  невирішеними  наступні  проблеми:  зростання  ціни  на 

послуги аудиторів, нестабільність законодавства, а також зменшення кількос‐

ті суб’єктів аудиторської діяльності в порівнянні з попереднім роком. 

Отже  на  основі  проаналізованих  даних,  можна  стверджувати,  що 

подальше зростання ринку аудиторських послуг розпочнеться тільки з поліп‐

шенням  загальних  економічних  умов  і  як  наслідок  цього  збільшенням 

кількості і вартості операцій. Для цього необхідно забезпечити декілька умов:  

 структуризація  аудиторської  фірми,  мається  на  увазі  включення  до 
складу працівників фірми фахівців різних профілів; 

 розширення спектру послуг аудиторських фірм, сюди можна віднести на‐
дання консультацій стосовно інвестиційної та інноваційної політики і т.д. 

 стабільність законодавства, в тому числі і податкового. 
 

 

Лемешко	О.І.,	студентка	
Науковий	керівник	–	Агрес	О.М.,	к.е.н.,	в.о.доц,	
Львівський	національний	аграрний	університет	

	
БОРГОВІ	ЦІННІ	ПАПЕРИ	ЯК	ЗАСІБ		

ЗАЛУЧЕННЯ	ФІНАНСОВИХ	РЕСУРСІВ	
 

Боргові цінні папери надають  інвестору право участі не у власному капі‐

талі, а в залученні активів за умов боргу. Вони відрізняються від пайових цінних 

паперів порядком погашення, обігом, виплатою доходів та іншими ознаками. 

Боргові цінні папери використовуються з метою забезпечення залучення 

капіталу на умовах позики. Умовами  їх емісії є чітке визначення термінів обігу, 

обов'язковість погашення та платність за користування залученими активами. 

До боргових цінних паперів відносяться: облігації підприємств; держав‐

ні  облігації  України;  облігації  місцевих  позик;  казначейські  зобов'язання 

України; ощадні (депозитні) сертифікати; векселі. 

Облігації  підприємств  (організацій)  ‐  це  вид  боргових  цінних  паперів, 

що  служить  цілям  залучення  грошових  ресурсів  для  оновлення  основного 

капіталу.  Емітент  несе  зобов’язання  перед  власниками  облігацій  щодо  їх 

викупу в обумовлений термін та щодо виплати доходу. 

Власники  облігацій  не  мають  прав  на  участь  в  управлінні  емітентом, 
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вони  виступають  як  кредитори,  доходи  яких  залежать  від  результатів 

діяльності підприємства (організації). 

Казначейські  зобов'язання  ‐  боргові  цінні  папери,  що  емітуються 

державою в особі її уповноважених органів, розповсюджується винятково на 

добровільних  засадах  серед  фізичних  та  юридичних  осіб  і  засвідчують 

внесення  їх  власниками  грошових  коштів  до  бюджету  та  дають  право  на 

отримання фінансового доходу або інші майнові права, відповідно до умов їх 

випуску. 

Ощадний  (депозитний) сертифікат відображає операції з депонування 

інвесторами коштів до банку на умовах позики. 

Депозитні  та ощадні сертифікати  ‐ відносно молоді види цінних папе‐

рів: їх почали випускати у 60‐х роках. 

Вексель  ‐  це  цінний  папір,  за  яким  боржник має  безумовне  грошове 

зобов'язання  (векселедавця  або  платника)  сплатити  у  певний  період  зазна‐

чену суму грошей власникові векселя. 

На відміну від боргових розписок векселі мають властивість обігу  ‐  за 

допомогою передаточного напису вони можуть переходити з рук до рук. Ця 

властивість забезпечує векселям можливість: виступати як засіб кредитуван‐

ня;  прискорювати  розрахунки  між  суб’єктами  господарювання;  служити 

інструментом оформлення взаємної заборгованості контрагентів; замінювати 

низку бартерних операцій. 

Векселі вільно обертаються на фінансовому ринку, можуть використо‐

вуватись  як  застава,  засіб  розрахунку  за  продукцію  та  послуги  і  як  джерело 

отримання  доходу  у  формі  банківських  процентів.  Вексель  може  швидко  і 

легко  змінювати  свого  власника шляхом  здійснення  передатного  напису  на 

його звороті. 

Проведений  в  роботі  науково‐теоретичний  аналіз  боргових  цінних 

паперів  як  засобу  залучення  фінансових  ресурсів,  їх  юридичної  природи, 

окремих різновидів та специфіки участі у обороті капіталу держави дозволяє 

дійти наступних висновків. 

По‐перше,  основними  перевагами  випуску  боргових  цінних  паперів 

для  емітентів  є  диверсифікація  боргу  за  рахунок  доступу  до широкого  кола 

інвесторів,  формування  публічної  кредитної  історії  та  репутації,  можливість 

залучати значні суми коштів, здійснювати довгострокові запозичення, управ‐

ляти  параметрами  позики,  економія  на  масштабах,  адаптація  структури 

позики  під  свої  фінансові  потоки,  відсутність  змін  у  структурі  акціонерного 

капіталу, можливість планування та оптимізації оподаткування. 



Збірник тез наукових доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції  

           165

З  огляду  на  економічну  ситуацію  в  Україні,  особливої  актуальності 

набувають  питання  розширення  переліку  підприємницьких  боргових  цінних 

паперів  та  створення  законодавчих  умов  для  здійснення  контролю  за  вико‐

ристанням фінансових інструментів. 

По‐друге, фінансовий інжиніринг на ринку боргових цінних паперів є 

безперервним процесом створення  інноваційних фінансових продуктів на 

основі використання діючих боргових  інструментів або нових  інструментів 

з  метою  задоволення  специфічних  потреб  емітентів  та  інвесторів  у 

забезпеченні  відповідного  рівня  ліквідності,  дохідності  та  ризикованості. 

Виділено  чотири  методи  фінансового  інжинірингу:  модифікація,  комбіну‐

вання,  декомпозиція  та  пакетний  метод,  на  основі  яких  створюються 

інноваційні  інструменти  з  різним  співвідношенням  ліквідності,  дохідності 

та ризикованості. 

 

 

Литвин	В.М.,	студентка	
Науковий	керівник	–	Шот	А.П.,	к.	е.	н.,	доц.		

Львівський	національний	університет	ім.	Івана	Франка	
	

ОБЛІК	ФІНАНСОВИХ	РЕЗУЛЬТАТІВ:		
ПРОБЛЕМИ	ТА	ШЛЯХИ	ВДОСКОНАЛЕННЯ	

 

На  сьогоднішній  день,  в  умовах  фінансової  нестабільності,  вітчизняні 

підприємства  основну  увагу  приділяють  зростанню  обсягів  реалізації 

продукції та забезпеченню конкурентної переваги на ринку товарів та послуг. 

У  зв’язку  з  цим,  істотно  зростає  роль  та  значення  фінансових  результатів 

діяльності,  як для  самого підприємства,  так  і для його партнерів,  власників, 
персоналу, економіки окремого регіону та країни в цілому. 

Розуміння  сутності  та  вдосконалення облікового  відображення фінан‐

сових  результатів  діяльності  підприємств,  прийняття  ефективних  управ‐

лінських  рішень щодо  подальшого  їх  розвитку  ‐  головна  передумова  підви‐

щення  ефективності  діяльності  підприємств.  Фінансові  результати  відобра‐

жають  ефективність  господарювання  підприємства  за  всіма  напрямами 

діяльності,  складають  основу  його  економічного  розвитку,  є  основним 

джерелом самофінансування та зміцнення партнерським відносин.  

У законодавчих актах з бухгалтерського обліку, а саме у Національному 

положенні  (стандарті)  бухгалтерського  обліку  1  «Загальні  вимоги  до  фінан‐
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сової звітності», взагалі не розглядає таке поняття, як «фінансові результати», 

а обґрунтовано лише сутність понять «прибуток» та «збиток». 

В  бухгалтерському  обліку  фінансовий  результат  визначається шляхом 

порівняння доходів та витрат підприємства. Отриманий результат характери‐

зує якість діяльності (ефективність його операційної, фінансової, інвестиційної 

діяльності)  підприємства,  форма  вираження  якого  може  бути  прибуток  або 

збиток.  Від  розміру  отриманого  прибутку  залежать  формування  власного 

капіталу,  виконання  зобов’язань  перед  бюджетом,  здійснення  інвестицій,  а 

також платоспроможність підприємства. 

Для  обліку  й  узагальнення  інформації  про  фінансові  результати  за 

видами діяльності призначені субрахунки рахунку 79 «Фінансові результати», 

що  знаходить  відображення  в  формі  фінансової  звітності  №  2  «Звіт  про 

фінансові результати»: 

791 «Результат операційної діяльності» 

792 «Результат фінансових операцій» 

793 «Результат іншої діяльності» 

Отже, назва субрахунків рахунку 79 «Фінансові результати» передбачає 

визначення  кінцевого  наслідку  дій  певного  виду  діяльності:  операційної, 

фінансової  та  іншої  діяльності.  Після  списання  на  відповідні  субрахунки 

рахунку 79 «Фінансові результати» доходів  і витрат відповідного виду діяль‐

ності  необхідно  визначити між ними різницю  і  закрити на  інший рахунок,  а 

саме ‐ на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». 

На нашу думку, доцільним є запровадження до рахунку 44 «Нерозпо‐

ділені  прибутки  (непокриті  збитки)»  субрахунки  з обліку прибутку  чи  збитку 

за відповідними видами діяльності, а саме: 

«Нерозподілений прибуток від операційної діяльності» 

«Нерозподілений прибуток від фінансових операцій» 

«Нерозподілений прибуток від іншої діяльності» 

«Непокритий збиток від операційної діяльності» 

«Непокритий збиток від фінансових операцій» 

«Непокритий збиток від іншої діяльності» 

«Прибуток використаний у звітному періоді» 

Запропонована  класифікація  фінансових  результатів  за  видами 

діяльності  на  рахунку  44  «Нерозподілений  прибуток  (непокриті  збитки») 

дозволить  контролювати  вплив  результатів  окремого  виду  діяльності  на 

загальний результат діяльності підприємства, надасть інформацію внутрішнім 

користувачам  для  прийняття  оперативних  управлінських  рішень  щодо 
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покращення  результатів  у  певному  напрямку  господарської  діяльності,  а 

також  забезпечить  усіх  користувачів  своєчасною,  достовірною,  повною  та 

неупередженою  інформацією  про  фінансовий  стан  та  результати  діяльності 

підприємства. 

Для застосування в практичній діяльності підприємств даної концепції 

визначення та відображення фінансових результатів доцільним є: 

 вдосконалення  національних  облікових  стандартів,  спрямування  нор‐
мативних  актів  на  якісне  формування  облікових  даних  про  фінансові 

результати діяльності господарюючого суб’єкта; 

 оновлення  системи  рахунків  бухгалтерського  обліку,  а  саме  потрібно 
додати запропоновані субрахунки; 

 адаптація  реєстрів  бухгалтерського  обліку  (форми  внутрішньої  звіт‐
ності) для відображення в них результатів за видами діяльності підпри‐

ємств  (доповнити  діючу  форму №2  «Звіту  про  фінансові  результати» 

додатковими статтями). 

Практична  реалізація  запропонованих  заходів  сприятиме  забезпечен‐

ню  зацікавлених  користувачів  необхідною  обліковою  інформацією,  зростан‐

ню  прибутку  та  підвищенню  конкурентоспроможності  підприємства  як  на 

внутрішньому так і на зовнішньому ринку. 

 

 

Неділька	Д.М.,	студент		
Науковий	керівник	–	Чабанюк	О.М.,	к.е.н.,	доц.	

Львівський	торговельно‐економічний	університет	
	

МЕТА	І	СКЛАД	ФІНАНСОВОЇ	ЗВІТНОСТІ		
В	СУЧАСНИХ	УМОВАХ	МЕНЕДЖМЕНТУ	

ПІДПРИЄМСТВ	
Загальні вимоги до фінансової звітності визначені НП(С)БО 1 "Загальні 

вимоги до фінансової звітності". Дане положення встановлює: 

 мету фінансових звітів; 
 їх склад; 
 звітний період; 
 якісні  характеристики  та  принципи,  якими  керуються  при  складанні 
звітності; 

 вимоги до розкриття інформації у фінансовій звітності.  
Метою  фінансової  звітності  є  забезпечення  загальних  інформаційних 
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потреб широкого  кола  користувачів,  які  покладаються на неї,  як на основне 

джерело фінансової інформації під час прийняття економічних рішень. 

Складові фінансової звітності: 

 баланс (звіт про фінансовий стан); 
 звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід); 
 звіт про рух грошових коштів; 
 звіт про власний капітал; 
 примітки до річної фінансової звітності. 
Підприємство  заносить  інформацію  до  тієї  чи  іншої  статті  фінансової 

звітності, якщо: існує ймовірність збільшення чи зменшення майбутніх еконо‐

мічних  вигод,  пов'язаних  з  цією  статтею;оцінка  статті  може  бути  достовірно 

визначена.  Інформацій  потреби  основних  користувачів  фінансової  звітності 

представлені у табл. 1. 

 
Таблиця	1	

Інформацій	потреби	основних	користувачів	фінансової	звітності	
Користувачі фінансової звітності Інформацій потреби 
Інвестори	 Придбання,	продаж	та	володіння	цінними	

паперами;	участь	у	капіталі;	оцінка	якості	
управління;	визначення	сум	дивідендів,	що	
розподіляються.	

Керівництво	підприємства	 Регулювання	діяльності	підприємства	
Банки,	постачальники	 Забезпечення	зобов’язань	підприємства	
Кредитори,	замовники	 Оцінка	здатності	підприємства	виконувати	

свої	обов’язки	
Працівники	 Оцінка	здатності	підприємства	виконувати	

свої	обов’язки,	а	також	виконання	
зобов’язань	перед	працівниками	

Органи	державного	управління	 Формування	макроекономічних	
показників	

 

Фінансова звітність повинна надати дохідливу, доречну, достовірну та 

зіставну  інформацію щодо фінансового  стану,  результатів  діяльності  підпри‐

ємства, руху його грошових коштів, змін у складі власного капіталу. 

Весь цикл бухгалтерського обліку від здійснення операцій до складан‐

ня фінансової звітності може бути поділений на етапи: 

1) відображення всіх операцій у первинних документах; 

2) аналіз операцій, її визнання та оцінка відповідно до вимог П(С)БО, а 

також відображення у певних реєстрах бухгалтерського обліку; 

3)  внесення  записів  за  результатами  інвентаризації  щодо  активів  та 
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зобов'язань до реєстрів; 

4) перенесення даних у головну книгу; 

5) закриття рахунків доходів і витрат; 

6) складання оборотно‐сальдового балансу; 

7) складання фінансової звітності. 

За  своїм  призначенням  фінансова  звітність  в  системі  менеджменту 

підприємства  є  інформаційним  ресурсом  і  основним  первинним  носієм 

важливої облікової  інформації для користувачів. Як об’єкт аналітичної діяль‐

ності  вона  використовується  ними  для  прогнозування  сценарію  розвитку 

підприємства  й  прийняття  адекватних  економічних  рішень.  Фінансова  звіт‐

ність є основним елементом інформаційного забезпечення управління діяль‐

ністю  підприємства,  економічними  та  виробничими  процесами  на  ньому, 

оскільки  забезпечує  інформаційні  потреби  суб’єктів  господарювання  щодо 

придбання,  продажу  та  володіння  цінними  паперами,  корпоративними 

правами, оцінки якості управління, розподілу власності та заробленого прибу‐

тку, діагностики фінансової стійкості підприємства, визначення його здатності 

своєчасно виконувати зобов’язання перед кредиторами. 

 

 

Платонова	Ю.Р.,	студентка	
Науковий	керівник	–	Приймак	С.В.,	к.е.н.,	доц	

	Львівський	національний	університет	імені	Івана	Франка	
	

ОСТАННІ	ЗМІНИ	ПОДАТКОВОГО	ЗАКОНОДАВСТВА	
ТА	ЇХ	ВПЛИВ	НА	ОРГАНІЗАЦІЮ	ОБЛІКОВОГО	
ПРОЦЕСУ	НА	ВІТЧИЗНЯНИХ	ПІДПРИЄМСТВАХ	
 

В  сучасних  умовах  ведення  бізнесу,  щоб  правильно  вести  бухгал‐

терський  і  податковий  облік  працівники  бухгалтерської  служби  мають 

слідкувати за всіма актуальними змінами законодавства, детально їх вивчати, 

щоб потім не мати жодних проблем з фіскальними органами та не наражати 

своє підприємство на податкові перевірки і штрафи.  

Нові  зміни  очікуються  з  січня  2017  року.  15  вересня  2016  року 

Міністерство  фінансів  України  вперше  оприлюднило  робочу  версію  зако‐

нопроекту щодо внесення змін до Податкового кодексу, а 19 вересня, на сайті 

Верховної Ради України було оприлюднено текст законопроекту № 5132 «Про 

внесення  змін  до  Податкового  кодексу  України».  Через  тиждень  він  був 
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доопрацьований  та  опублікований  для  повторного  обговорення.  3  жовтня 

законопроект  було  презентовано  на  нараді  під  головуванням  прем’єр‐

міністра.  Уряд  прогнозовано  схвалив  законопроект  і  найближчим  часом  він 

буде направлений до Верховної Ради. Отже, перспективи отримати оновлене 

податкове  законодавство  і  вкотре  зажити  по‐новому  стають  досить  реаль‐

ними. 

Для  систематизації  усіх  змін,  які  відбудуться  у  податковому  законо‐

давстві було проведено вивчення законопроекту № 5132. Відповідно до чого 

можемо виокремити найбільш суттєві зміни в розрізі податків.  

Великих  змін  щодо  спрощеної  системи  не  передбачено,  вона  не 

скасовується.  Тобто,  усі  4  групи,  а  також  критерії  перебування  на  них  і 

ставки  податку  у  2017  році  залишатимуться  без  змін.  У  Податковому 

Кодексі України відкориговано норму щодо оподаткування дивідендів при 

їх  виплаті  «єдинниками»,  уточнено  нюанси  припинення  діяльності  фізич‐

ними особами. 

У  частині  дивідендів  передбачено  їх  коригування,  але  тих,  які  підля‐

гають  утриманню  (в  оновленій  нормі  пп.  140.4.1  ПКУ  уточнено,  що 

фінансовий  результат  до  оподаткування  зменшується  на  суму  нарахованих 

доходів  у  вигляді  дивідендів,  що  підлягають  виплаті  на  користь  платника 

податку  тільки  від  платників  податку  на  прибуток  (крім  інститутів  спільного 

інвестування)  та  платників  єдиного  податку.  Тобто,  незалежно  від  того,  чи 

сплатив  той,  хто  виплатив  дивіденди,  авансовий  внесок,  сума  дивідендів 

зменшуватиме фінансовий результат до оподаткування). 

В частині податку на додану вартість передбачається: 

 введення єдиного реєстру бюджетного відшкодування;  
 скасування  спеціального  режиму  для  сільськогосподарських  підпри‐
ємств;  

 здійснення змін в об’єкті та базі нарахування ПДВ; 
 замість  цілого  коду  УКТ  ЗЕД,  в  ПН/РК  податкової  накладної  потрібно 
буде зазначати його перші чотири цифри для всіх товарів і послуг;  

 збільшення  строків  користування  правом  на  податковий  кредит  за 
«старими» податковими накладними;  

 зміна  оподаткування  операцій  з  фінансового  лізингу,  які  «офіційно» 
стають об’єктом оподаткування ПДВ (через зміни до п. 185.1 ПКУ). 

У 2017 році до самозайнятих осіб потрапить ще одна категорія – особи, 

які здійснюють індивідуальну діяльність, вони не потребують держреєстрації. 

Обсяг  річного доходу для  таких  осіб  становить до 250  мінімальних  зарплат, 

https://news.dtkt.ua/taxation/common/40605�
https://news.dtkt.ua/taxation/common/40628�
http://docs.dtkt.ua/ua/doc/1011.47.137?article=185�
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тобто  станом  на  1  січня  2017  року  це  400 000  грн.  Для  них  встановлено 

фіксований  розмір  податку  у  розмірі  10%  мінімальної  зарплати  на  місяць  і 

відсутність  вимог щодо ведення обліку доходів і витрат. 

Крім цього для фізичних осіб збільшено розміру добових від 275,60 грн 

до 320 грн по Україні, а за кордоном – від 1033,50 грн до 1200 грн, лікування і 

навчання має здійснюватися за рахунок роботодавця.  

Щодо податку на прибуток, то законопроектом встановлено податкові 

канікули  на  5  років  для  новостворених  підприємств  (але  для  цього  треба 

задовільняти  додаткові  умови).  Також  передбачено  надання  довідки 

нерезиденту про податок на репатріацію, тобто контролюючим органом має 

надаватися  документальне  підтвердження  сплати  податку  на  прибуток  на 

території  України.  Передбачаються  зміни  щодо  резерву  сумнівних  боргів: 

фінансовий  результат  до  оподаткування  слід  зменшувати  на  суму  коригу‐

вання  (зменшення)  резерву  сумнівних  боргів  при  списанні  дебіторської 

заборгованості, яка відповідає ознакам безнадійної. 

Передбачено,  що  фінансовий  результат  до  оподаткування  можна 

збільшувати: 

 на  суму  перерахованої  безповоротної фінансової  допомоги  (безоплатно 
наданих  товарів,  робіт,  послуг)  особам, що не є платниками податку,  за 

винятком  безповоротної  фінансової  допомоги  (безоплатно  наданих 

товарів, робіт, послуг),  

 перерахованої неприбутковим організаціям; 
 на суму витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, нарахованих відпо‐
відно до законодавства та згідно з цивільно‐правовими договорами; 

 на  суму  податку  на  нерухоме  майно щодо  об’єктів  нежитлової  неру‐

хомості, врахованого у витратах звітного періоду відповідно до правил 

бухгалтерського обліку; 

 на суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відван‐
тажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування. 

Традиційно  змінюються  деякі  ставки  акцизного  податку,  а  саме: 

зростають  на  алкогольні  напої  на  20%,  на  виноробну  продукцію  та  слабо‐

алкогольні  напої  на  індекс  споживчих  цін 12%,  на  тютюнові  вироби  на 30% 

специфічну та на 3 відсоткові пункти (з 12% до 15%) адвалорну ставки.  

Щодо  плати  за  землю,  то  до  її  платників  тепер  потрапляють  ті,  хто 

використовує  земельну  ділянку,  на  якій  розташована  належна  їм  на  праві 

власності  будівля,  але  право  власності  чи  користування  такою  ділянкою  не 

оформлено  (не  переоформлено).  А  суму  земельного  податку  фізичним 
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особам з 1 січня 2017 р. нараховуватиме орган ДФС. 

В  частині  адміністрування  податків,  то  тепер  у  Державної  фіскальної 

служби  (ДФС)  відбирають  право  узагальнювати  практику  застосування 

законодавства  з  питань  оподаткування  і  сплати  ЄСВ,  а  також  розробляти 

проекти  нормативно‐правових  актів  з  цих  питань  (таке  право  матиме  лише 

Міністерство  фінансів  України).  Адміністрування  всіх  баз  даних  буде  також 

здійснюватись ним, а не ДФС.  

Отже,  з  проведеного  дослідження  податкових  змін,  ми  бачимо,  що 

передбачено досить багато  змін  у  нормах Податкового Кодексу України  і  ці 

зміни стосуються не окремого розділу, а комплексно охоплюють весь Кодекс. 

Саме  тому  бухгалтер  кожного  підприємства  в  обов’язковому  порядку  має 

враховувати ці зміни на всіх стадіях облікового процесу, їх є три:   

1. Поточний  нагляд,  вимірювання  та  реєстрація  господарських  опера‐

цій (документування операцій) – первинний облік. 

2. Систематизація  та  групування  облікової  інформації,  яка  міститься  у 

первинних  документах,  технічна  обробка  первинної  інформації,  її  система‐

тизація  згідно  з  вимогами  організації  бухгалтерського  обліку,  управління  та 

поточного контролю – поточний облік. 

3. Складання  встановлених  форм  бухгалтерської  (фінансової)  звітності 

на підставі даних бухгалтерського обліку – підсумковий облік. 

Та  слідкувати  за  їх  внесенням  у  ПКУ,  щоб  забезпечити  правильність 

ведення  обліку  на  підприємстві  та  уникнення  будь‐яких  штрафних  санкцій 

через неврахування окремих вже змінених положень ПКУ. 
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Потреба  у  складанні  консолідованої  звітності  в  Україні  зумовлена 

утворенням холдингових компаній, концернів, а також акціонерних товариств 

із  великою  кількістю  дочірніх  підприємств.  Утім,  складання  консолідованої 

звітності  стало  реальним  лише  з  прийняттям  національних  положень  (стан‐
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дартів)  бухгалтерського  обліку.  До  цього  моменту  групи  підприємств  скла‐

дали зведену звітність за традиційною методикою з використанням елемен‐

тів консолідації. 

Згідно  із  МСФЗ  10,  консолідовані  фінансові  звіти  –  це  фінансова 

звітність  групи,  в якій активи,  зобов’язання,  капітал, дохід,  витрати й потоки 

грошових  коштів  материнського  підприємства  та  його  дочірніх  підприємств 

представлені як активи, зобов’язання, капітал, дохід, витрати і потоки грошо‐

вих коштів єдиного суб’єкта економічної діяльності. 

Наказом  Міністерства  фінансів  України  від  07.02.2013 р.  №  73  «Про 

затвердження Національного  положення  (стандарту)  бухгалтерського  обліку 

1 «Загальні  вимоги  до  фінансової  звітності»  затверджено форми фінансової 

звітності,  які  охоплюють  чотири  складові:  Консолідований  баланс  (Звіт  про 

фінансовий  стан),  Консолідований  звіт  про  фінансові  результати  (Звіт  про 

сукупний  дохід),  Консолідований  звіт  про  рух  грошових  коштів  (за  прямим 

методом) та Консолідований звіт про власний капітал. 

У  складанні  консолідованої  фінансової  звітності  ми  зіштовхуємося  з 

тим, що методика складання такої звітності досить складна, оскільки під час 

такої консолідації необхідно вилучати статті для того, щоб запобігти повтор‐

ному рахунку та штучному збільшенню обсягу капіталу й фінансових резуль‐

татів. 

Законодавче  регулювання  консолідованої  звітності  в  Україні  здійсню‐

ється за міжнародними й національними стандартами. З огляду на складність 

процедури  консолідації  звітності,  цей  процес  забезпечується  великою 

кількістю нормативно‐правових документів. Але для того, щоб удосконалити 

й  полегшити  такий  процес,  необхідно  також  розробити  положення  й  мето‐

дичні  рекомендації щодо  складання консолідованої  звітності, що охоплюва‐

тимуть конкретні інструкції з її заповнення. 

Розглядаючи  процес  складання  консолідованої  фінансової  звітності 

транснаціональних  корпорацій,  ми  звертаємо  увагу  на  те,  що  основною 

проблемою під час заповнення такої звітності є виражені в різній валюті звіти 

материнського  й  дочірніх  підприємств.  Тобто  для  того,  щоб  підготувати 

баланс  корпорації,  що  складається  з  материнської  компанії  однієї  країни  та 

дочірніх компаній іншої, потрібно, щоб статті в обох балансах були виражені в 

одній і тій самій валюті (як правило, це валюта країни материнської компанії). 

Процес перерахування супроводжується певними проблемами, а саме нефік‐

сованими  валютними  курсами,  тобто  виникає  питання,  яку  кількість  валют‐

ного  курсу  необхідно  використовувати  за  перерахування  з  однієї  валюти  в 



Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні 

           174

іншу, якщо в момент придбання курс різнився від поточного.  

В  Україні  консолідація  не  розвинена  на  достатньому  рівні.  Це можна 

пов’язати  з  низкою  причин,  основна  з  яких  –  незначна  роль  комерційних 

користувачів  бухгалтерської  інформації  у  процесі  визначення  принципів  і 

стандартів обліку та звітності, а також із тим, що головну роль у цьому процесі 

відіграють державні органи. 

Учені  зазначають,  що  транснаціональні  корпорації  необхідно  перево‐

дити  на  складання  консолідованої  звітності  за  міжнародними  стандартами, 

оскільки: 

 їх  звітність  повинна  бути  опублікована  в  ЗМІ,  а  також  підтверджена 

аудиторськими компаніями; 

 такі компанії обслуговують зарубіжний ринок, тому їх звітність повинна 
бути зрозуміла всім потенційним користувачам; 

 для зацікавлення українськими компаніями іноземних інвесторів. 
Зазначимо  основні  проблемні  аспекти  складання  консолідованої  фі‐

нансової звітності відповідно до міжнародних стандартів: 

 на  сьогодні  немає  чіткого  інструментарію для бухгалтерів щодо прак‐

тичного  застосування  вимог  стандартів  для  складання  консолідованої 

фінансової звітності; 

 низка відмінностей між МСФЗ та чинними законодавством України; 

 потреба  у  вирішенні  технічних  питань,  пов’язаних  як  зі  специфікою 
МСФЗ, так і з національними особливостями; 

 міжнародні  стандарти  вимагають  додаткового  розкриття,  приміток  та 
аналізу  фінансових  показників,  що  не  передбачено  в    національних 

стандартах; 

 відсутність кваліфікованих спеціалісті,  які  знають  і можуть застосувати 
такі стандарти на практиці. 

Отже,  основними  проблемами  складання  консолідованої  фінансової 

звітності  в  Україні  можна  назвати  недостатню  забезпеченість  інструкціями, 

положеннями  й  методичними  вказівками,  які  би  полегшили  роботу 

корпорацій під  час цього процесу,  або ж невикористання під  час  складання 

звітності  міжнародних  стандартів,  що  зроблять  звітність  адекватнішою  і 

спроможною відобразити істинний майновий стан організації. 
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ПОДАТКОВИЙ	КОНСАЛТИНГ	В	УКРАЇНІ		
ТА	ПРОБЛЕМИ	ЙОГО	РОЗВИТКУ	

 

Податкове консультування – діяльність пов’язна з наданням консультацій‐

них  послуг  фізичним  і  юридичним  особам,  незалежно  від  форм  власності  та 

організаційно‐правових  форм  з  питань  визначення  та  реалізації  їх  прав  та 

обов'язків  як  платників  податків  і  зборів,  застосування  законодавства  щодо 

податків і зборів; інформуванням про зміни в законодавстві щодо податків і збо‐

рів; наданням роз'яснень відносно практичного застосування відповідних зако‐

нодавчих та нормативно‐правових актів; сприяння правильному нарахуванню та 

повній  сплаті  податків  і  зборів,  здійснення  моніторингу  змін  у  відповідному 

законодавстві; веденням податкового обліку та складання податкової звітності1. 

В  Україні  ринок  податкового  консалтингу  лише  починає  розвиватись. 

Позитивні тенденції його розвитку пов’язані із створенням у 2001 році Спілки 

податкових консультантів України та у 2013 році Палати податкових консуль‐

тантів  України.  Фахівці  даних  організацій  залучаються  до  роботи  в  робочих 

комісіях Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. Представники 

Спілки податкових консультантів України входять до Громадських колегій при 

Державній  фіскальній  службі  України,  Міністерстві  фінансів  України  та 

Міністерстві юстиції України. 

Виникнення  податкового  консалтингу  в  Україні,  пов’язано  з  наступ‐

ними передумовами: складність податкової системи; часті зміни податкового 

законодавства;  суперечливість  та  неодноразове  трактування  окремих  норм 

податкового законодавства; значний вплив податків на фінансовий результат 

юридичних  та  фізичних  осіб(податкові  ризики);  необхідність  підвищення 

податкових  знань,  культури  і  свідомості  платників  податків;  недостатня 

професійність працівників податкових органів та інше2.  

Сьогодні вітчизняна податкова система залишається однією з найбільш 

складних, що перешкоджає процесу економічного розвитку всіх без винятку 

                                                            
1Проект	 Закону	 України	 	 «Про	 податкове	 консультування»	 [Електронний	 ресурс].	 –	 Режим	
доступу:	http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF24900A.html	

2Основи управлінського консультування: навчальний посібник / За заг. ред. д-ра екон. наук, 
проф. А.Е. Воронкової. – Х.: ІНЖЕК, 2010. 



Збірник тез наукових доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції  

           177

суб’єктів  оподаткування  і  держави  в  цілому.  Серед  основних  недоліків 

податкового законодавства України визначають: 

  його нестабільність,  зміни, що  вносяться до  законів  України  з  питань 

оподаткування, досить часто спричиняють нові проблеми; 

 постійні  нововведення  у  нормативно  ‐  правовій  базі  не  відповідають 
принципам  стабільності  та  доступності,  а  множинність  й  неузгодже‐

ність  нормативних  актів  роблять  податкове  законодавство  незрозумі‐

лим для пересічного громадянина, знижують привабливість національ‐

ної економіки для іноземного інвестора; 

 суперечності, що  існують між законами та підзаконними нормативно‐

правовими  актами,  додаткові  приписи,  інструкції,  роз’яснення,  узго‐

дження тощо ускладнюють податковий процес та порушують принци‐

пи загальності та рівності усіх платників податків. 

Станом  на  2016  рік  не  існує  законодавчої  бази,  що  регулює  сферу 

податкового  консультування  в  Україні.  За  поданням  Спілки  податкових  кон‐

сультантів  України Міністерством  праці  України  в  2004  р.  введена  професія 

«Консультанта  з  податків  і  зборів»  та  затверджені  кваліфікаційні  вимоги  до 

неї. Спілкою податкових консультантів України розроблена програма сертифі‐

кації  податкових  консультантів,  яка  також  включає  підготовку  до  складання 

сертифікаційних  іспитів,  а  також  подано  на  розгляд  до  Верховної  Ради 

України проект Закону «Про податкове консультування»1.  

З  метою  формування  теоретичних  знань,  що  зумовлено  перш  за  все 

запитами  бізнесу  на  пошук  кваліфікованих  податкових  консультантів,  на 

сьогодні,  актуальним питанням залишається підготовка податкових консуль‐

тантів  вищими  навчальними  закладами  Варто  відзначити,  що  з  кожним 

роком зростає кількість вищих навчальних закладів, що готують спеціалістів у 

сфері оподаткування в Україні (у 2015 році їх налічувалось 15). 

У  щорічному  виданні  «Paying  Taxes  2016:  The Global  Picture»  групи  Сві‐

тового банку  та PwC  зазначається, що попри  глобальну економічну невизначе‐

ність уряди продовжують реформувати національні податкові системи. За даним 

рейтингом  щорічно  оцінюються  податкові  системи  189  країн.  За  простотою 

податкової системи у 2010‐2011рр. Україна посідала 181‐е місце, 2012 ‐2013рр. – 

відповідно165‐е та 164‐е місце, а у 2014 ‐ 108‐е місце, 2015 р. – 107 місце2.  

                                                            
1Офіційний	 сайт	 Спілки	 податкових	 консультантів	 України	 [Електронний	 ресурс].	 –	 Режим	
доступу:	http://www.taxadvisers.org.ua	

2	Paying	Taxes	2016.	The	global	picture.	[Електронний	ресурс]	/	World	Bank	Group	and	PwC.	–	2016.	–	
Режим	доступу:	http://www.pwc.com/payingtaxes	
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В  Україні  послуги  податкового  консалтингу  користуються  значним 

попитом.  Провідними  міжнародними  компаніями  з  надання  податкових 

послуг є Deloitte, EY, KPMG, PwC, Baker & McKenzie, DLA Piper, KM Partners, Tax 

Terra,  Avellum  Partners,  OMP,  Jurimex  та  ряд  інших.  У  2015  році  компанію 

«Deloitte»  визнано  провідною  у  сфері  надання  послуг  з  оподаткування  за 

оцінкою International Tax Review 1. 

Серед  проблем  проблем,  що  заважають  адекватному  та  належному 

розвиткові податкового консультування в Україні  варто виділити:  відсутність 

чіткого  визначення місця  та  ролі  податкових  консультантів  у  трьохсторонніх 

відносинах між податкоплатниками, податковими органами та податковими 

консультантами;  відсутність  системи  ліцензування  та  державного  контролю 

за ринком послуг з податкового консультування; нестача коштів у середнього 

бізнесу  для  оплати  послуг  висококваліфікованих  податкових  консультантів; 

специфічна  позиція  податкових  органів  щодо  результатів  податкових  пере‐

вірок,  за  наслідками  яких  не  виявлено  порушень  платниками  податків  дію‐

чого законодавства та не передбачено штрафні санкції;  

На нашу думку, з кожним роком сфера консалтингових послуг в Україні 

розширюється.  Ринок  послуг  податкового  консалтингу  в  Україні  має  значні 

перспективи, які можна досягнути шляхом стабільності вітчизняної податкової 

системи,  а  також з введенням в дію Проекту  Закону України «Про податкове 

консультування»,  який  визначить  законодавчі  основи  функціонування  ринку 

податкового консультування, що сприятиме адаптації та інтеграції вітчизняного 

законодавства та ринкових правил в європейському співтоваристві. 

 

 

Горбачевська	О.В.,	аспірант	
Львівський	національний	університет	ім.	І.	Франка	

	
РОЗВИТОК	ФІНАНСОВОГО	МЕХАНІЗМУ	

ФОРМУВАННЯ	ІНТЕГРОВАНИХ	ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ	
СТРУКТУР	В	УМОВАХ	ГЛОБАЛІЗАЦІЇ	

 

На початку ХХI століття, під впливом глобалізації, відбуваються карди‐

нальні  зміни  в  господарсько‐фінансових  відносинах  суб’єктів  господарюван‐

ня. Вагомим аспектом глобалізації виступає активізація  інтеграційних проце‐
                                                            
1	 Вебсайт	 Палати	 податкових	 консультантів	 України	 [Електронний	 ресурс].	 –	 Режим	 доступу:	
http://www.ppk.org.ua/ru	
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сів у підприємництві, що виливається у формуванні різних видів інтегрованих 

підприємницьких структур (ІПС). 

Центральним  питанням  формування  та  розвитку  ІПС  є  питання 

фінансового механізму  ІПС,  покликаного  забезпечити  ефективне  управління 

фінансами, підвищення фінансової стійкості та платоспроможності учасників, 

зростання кількісного та якісного доступу до фінансових ресурсів, досягнення 

позитивного синергетичного ефекту. 

Трансформаційні  процеси  в  економіці  України  обумовлюють  актуаль‐

ність  наукових  досліджень  фінансового  механізму  інтеграційної  взаємодії 

суб’єктів  господарювання,  що  є  особливо  доречним  в  час  кризових  явищ, 

фінансової  нестабільності.  Актуальність  поглибленого  дослідження  питання 

фінансового  механізму  фомування  ІПС  в  Україні  зумовлено  як  світовою 

тенденцією  концентрації  власності  та  капіталів,  так  і  фінансовими  перевага‐

ми, які отримують учасники таких структур. Вагома роль відводиться фінансо‐

вому  механізму  інтеграції  суб'єктів  господарювання  в  контексті  зростання 

економіки України.  

Як показує світовий досвід, локомотивом розвитку економіки передо‐

вих  країн  світу  є  ІПС  у  формі  корпорацій,  фінансово‐промислових  груп, 

холдингів та  ін. У свою чергу, вважаємо за необхідне зауважити, що середні 

та малі компанії необхідні у структурі національного господарства, проте вони 

мають  інші  фінансові  механізми  діяльності,  а  тому  їх  віддача  у  розвиток 

економіки є менш значущою. 

Суттєвими перевагами фінансового механізму ІПС у порівнянні з фінан‐

совим механізмом суб’єктів господарювання, які функціонують незалежно, є 

використання  схем  внутрішньго  фінансування  (кредитування,  інвестування), 

податкової  оптимізації  та  раціоналізації  грошових  потоків.  В  рамках  фінан‐

сового  механізму  ІПС  суттєво  спрощуються  процеси  взаєморозрахунків  між 

учасниками, впроваджуються передові технології.  Іншими вагомими перева‐

гами  фінансового  механізму  ІПС  є  мінімізація  неплатежів,  висока  гнучкість 

використання  коштів,  отримання  позикових  коштів  з  більшою  легкістю  ніж 

для інших суб’єктів ринку, стійкість в періоди кон’юктурних коливань. 

Учасники ІПС сплачують «левову» частку податків та зборів до бюдже‐

тів  всіх  рівнів,  є  каталізатором  інвестицій,  активізують  інноваційні  моделі 

розвитку  підприємництва,  сприяють  забезпеченню  соціальної  захищеності 

громадян.  Потужні  ІПС  є  основою  розвитку  економічної  системи  держави, 

заснованої на засадах конкуренції, основним споживачем кредитних ресурсів 

фінансового сектору. 
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Як показує аналіз, вітчизняні  ІПС мають сильний вплив як у економіці 

так  і  в  політиці,  а  відтак  потенціал  для  вирішення  питань  соціально‐еко‐

номічного розвитку держави. За різними оцінками, вони контролюють до 70 

% економіки України. Це, в значній мірі, зумовлено основною особливістю їх 

формування: набуття власності через механізм приватизації об’єктів держав‐

ної власності найбільш рентабельних галузей національної економіки. 

Однак, не зважаючи на численні переваги формування ІПС в економіці 

України,  поки, що не вдалося  скористатися  їх фінансовими можливостями в 

напрямі  структурних  зрушень,  вирішення  питань  економічного  піднесення, 

зростання  частки  конкурентоспроможної  продукції  вітчизняного  виробницт‐

ва, попиту на зовнішніх ринках. Це обумовлено існуванням ряду чинників, які 

стримують розвиток фінансових механізмів інтеграції суб’єктів господарюван‐

ня  у  ІПС.  Професор Ю.  Уманців  серед  найважливіших  причин  виокремлює, 

передусім, нестабільність національного політико‐правового середовища, не‐

достатній  рівень  розвитку  ринкової  інфраструктури,  інституційну  незрілість 

ринку  цінних  паперів,  низьку  інвестиційну  привабливість  значної  кількості 

українських  компаній,  інформаційну  закритість  і  непрозорість  діяльності 

багатьох підприємств 1. 

Результати  проведеного  аналізу  дають  змогу  зробити  висновки  про 

характерні особливості фінансового механізму ІПС: велика кількість учасників 

ІПС,  що  ускладнює  фінансові  відносини  всіх  рівнів;  непрозорість  відносин 

власності  та  фінансових  потоків;  недосконалість  законодавства;  виведення 

фінансових  ресурсів  в  офшори,  зростання  збитків  суб’єктів  господарювання, 

брак фінансових ресурсів, незначна кількість фінансових закладів в складі ІПС.  

Поглиблення  суперечностей  функціонування  ІПС  у  національному 

господарстві  вимагає  дієвих  підходів  держави  в  частині  інтеграції  суб’єктів 

господарювання,  управління  їх  фінансами.  На  нашу  думку,  саме  реалізація 

ефективного  фінансового  механізму  ІПС  в  комплексі  з  макроекономічними 

реформами  сприятиме  зростанню  обсягів  інвестиційних  ресурсів  у  націо‐

нальну економіку, активізації інноваційних процесів. Також, слід підкреслити 

необхідність  реалізації  принципів  і  стандартів  соціально‐відповідального 

бізнесу. 

 

 

                                                            
1	 Уманців	Ю.	 Інституціоналізація	фінансово‐промислових	 груп	в	Україні	 /	Ю.	Уманців	//	Вісник	
Національного	банку	України.	−	2014.	−	липень.	−	С.	33−39.	
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Гринюк	І.М.,	аспірант	
Івано‐Франківський	національний	технічний	університет	нафти	і	газу	

	
ХАРАКТЕРИСТИКА	ДЖЕРЕЛ	ЗАЛУЧЕННЯ	
ГРОШОВИХ	КОШТІВ	ПІДПРИЄМСТВ		

НАФТОГАЗОВОЇ	ГАЛУЗІ	
 

Кожен підприємець, плануючи розпочати свою власну справу створив‐

ши підприємство, до початку його діяльності аналізує особливості функціону‐

вання  галузі,  в  якій  він  збирається  виходити  на  ринок,  склад  і  структуру 

активів,  які  необхідні  йому  до  початку  діяльності  та,  безпосередньо,  для 

здійснення  діяльності,  свої  власні  фінансові  можливості  та  потребу  у 

додаткових коштах і методи їх залучення. 

Провівши критичний аналіз статистичної інформації, майбутній підпри‐

ємець складає бізнес план, в якому він наводь перелік усіх необхідних йому 

для початку діяльності  оборотного  та необоротного  капіталу.  Зазвичай,  вар‐

тість необхідних для початку діяльності активів є досить значною і починаю‐

чий  підприємець  не  завжди  володіє  такою  сумою.  Тож,  для  початку  діяль‐

ності, найчастіше, потрібне додаткове залучення. 

Джерела формування і залучення грошових коштів будь якого підпри‐

ємства поділяють на: 

 власні і прирівняні до них кошти: 
 позикові джерела, 
 залучені джерела коштів. 
До  власних  і  прирівняних  до  них  джерел  фінансування  оборотних 

коштів підприємства відносять:  

Власні  

1. Зареєстрований капітал; 

2. Додатковий капітал; 

3. Резервний капітал; 

4. Нерозподілений прибуток; 

5. Цільові фінансування; 

6. Інші власні оборотні кошти; 

Стійкі пасиви  

1. Мінімальна перехідна заборгованість по оплаті праці, відрахуваннях 

у позабюджетні соціальні фонди; 

2. Мінімальна заборгованість по резервах майбутніх витрат і платежів; 
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3.  Заборгованість  постачальників  за  невідфактуровані  постачання  і 

акцептованим розрахунковими документами, термін оплати яких не настав; 

4.  Заборгованість  замовникам  за  авансами  і  частковою  оплатою  про‐

дукції; 

5.  Заборгованість  бюджету  з  податків,  нарахування  яких  відбувається 

раніше терміну оплати; 

Специфічні власні кошти  

1. Додатковий випуск акцій та їх розміщення; 

2. Вигідні фінансові вкладення тимчасово вільних фінансових ресурсів. 

Найпершим  етапом  формування  грошових  коштів  на  підприємстві 

являється  зареєстрований  капітал  (статутний  капітал).  Після  формування 

статутного капіталу ці кошти витрачаються на закупівлю обладнання та ресур‐

сів, необхідних для здійснення виробничої діяльності. 

Найчастіше  вартість  обладнання,  необхідного  для  здійснення  діяль‐

ності у нафтогазовій галузі, є досить значною. Так, як на території України не 

вистачає  необхідних  ресурсів  для  формування  активів  підприємств  даної 

галузі  їх  приходиться  імпортувати  з  інших  країн  світу,  що  супроводжується 

додатковими затратами. 

Якщо  підприємець  обізнаний  в  галузі,  в  якій  збирається  розпочинати 

свою  діяльність,  тобто  має  теоретичний  та  практичний  досвід  розробки  та 

експлуатації  нафтогазових  родовищ,  знаходиться  в  оточенні  людей,  які 

працюють  в  даній  галузі  та може  заручитись  їхньою підтримкою йому  буде 

набагато  простіше розпочати  свою  справу,  оскільки  він  знатиме  усі  потреби 

підприємств даної галузі в активах. 

Але, в будь якому випадку, виходячи на ринок в статусі підприємця, не 

маючи  достатньої  кількості  власних  грошових  коштів,  необхідно  шукати 

додаткові методи залучення. Проте, така потреба може з’явитись не лише на 

початку діяльності підприємства, а й при санації, реструктуризації, технічному 

переозброєнні виробничого процесу 

Позиковий  капітал  характеризує  частину  активів  підприємства,  що 

профінансована його кредиторами всіх видів.  

Найчастіше  в  ролі  джерел  залучення  виступають  кредитори.  Ними 

можуть бути як фізичні чи юридичні особи, так і банки. 

Вибираючи  метод  залучення  кошів  підприємцю  необхідно  опиратися 

на декілька факторів. 

Визначившись із потребою в активах та тим, хто надає послуги з продажу 

даних активів необхідно розрахувати кількість коштів та джерела їх залучення. 
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Основними джерелами позикових коштів можуть бути: 

 довгострокові  та  короткострокові  кредити  і  позики  банків  та  інших 

фінансових установ; 

 цільове державне кредитування;  
 інвестиції юридичних та фізичних осіб; 
 комерційні кредити; 
 випуск облігацій; 
 інвестиційний лізинг або селенг. 
Головними  видом  позикових  коштів  для  підприємств  являються  кре‐

дити  банків.  Не  маючи  інших  варіантів,  підприємцю  найпростіше  укласти 

договір кредитування з банком.  

Проте,  сучасні  тенденції  розвитку  української  економіки  створюють 

суттєві  незручності  для  бажаючих  одержати  кредит.  Якщо  підприємство,  на 

розвиток якого береться кредит, являється суб’єктом малого підприємництва 

та працюватиме у галузі з специфічними особливостями функціонування, до 

яких  відноситься  і  нафтогазова  галузь,  не  може  бути  впевненим  у  своїй 

прибутковості у перші кілька років, то кредит може бути надто обтяжливим, а 

то  й  непосильними  для  підприємства,  що  повністю  зажене  підприємство  в 

банкрутство і в подальшу неможливість здійснювати діяльність.  

Ставки  за  банківським  кредитом  для  юридичних  осіб  чи  розвитку 

бізнесу  є  досить  значними.  Оскільки  для  початку  діяльності  підприємства 

залучають  кошти  на  тривалий  період  (3‐5  років),  подекуди,  сплачені  за 

кредитом відсотки можуть перевищувати  саме  тіло кредиту, що  спричинить 

суттєвий  відтік  грошей  з  підприємства  та  його  неплатоспроможності,  що 

унеможливить подальшу виробничу діяльність. Для залучення коштів можна 

користуватись  послугами  інших  фінансових  установ,  але  факт  значної 

платності позичених коштів залишиться. 
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АНТИКРИЗОВЕ	ФІНАНСОВЕ	УПРАВЛІННЯ		
В	УМОВАХ	ГЛОБАЛІЗАЦІЇ	ЕКОНОМІКИ	

 

Проблема дослідження можливостей виживання в  умовах  глобальної 

економічної кризи являється на сьогодні однією із самих актуальних для всіх 

господарюючих суб'єктів. Так, огляд економічної періодики та аналіз реальної 

економічної ситуації на Україні  і за кордоном показують, що кризові ситуації 

частішають,  а  їх  наслідки  набувають  все  більших  масштабів.  За  умов  поши‐

рення  глобалізаційних  процесів  у  світі,  країни,  що  розвиваються,  стають 

найбільш вразливими під час виникнення кризи, спричиненої економічними, 

фінансовими,  технологічними та  іншими факторами.  З огляду на це,  підпри‐

ємства повинні адаптуватись до тих умов, що створюються факторами зовніш‐

нього  середовища,  а  внутрішні  керовані фактори повинні  визначати можли‐

вість антикризової діяльності. 

У  сучасних  умовах  фінансовий  стан  багатьох  підприємств  набуває 

негативних тенденцій, тому на першому плані постають питання антикризово‐

го фінансового менеджменту як ефективного механізму антикризового управ‐

ління.  Формування  антикризового  фінансового  управління  забезпечує  не 

лише вихід підприємств із кризи та стану банкрутства, але і їх фінансове оздо‐

ровлення та процвітання 1. 

Неефективне управління фінансами підприємства  на сьогодні є голов‐

ним фактором ризику  та може  спричинити  великі  втрати. Можна  стверджу‐

вати,  що  такі  традиційні  інструменти  управління  фінансами  підприємств  як 

класичний  фінансовий  аналіз  (з  використанням  окремих  фінансових  показ‐

ників  та  їх нормативних  значень),  традиційне фінансове планування,  статис‐

тичний  аналіз  капіталовкладень,  калькулювання  та  ціноутворення  на  базі 

собівартості  нормування  оборотних  активів  не  відповідають  сьогоднішнім 

потребам.  Тому  важливою  складовою  у  наш  час  є  система  антикризового 

фінансового управління 2. 

                                                            
1	 Телін	 С.В.	 Антикризове	 управління	 як	 превентивний	 захід	 попередження	 банкрутства	 /	 С.В.	
Телін	//	Економіка	пром‐сті.	–	2010.	–	№	2.	–	С.	72‐76.	

2	 Терещенко	 О.	 О.	 Антикризове	 фінансове	 управління	 на	 підприємстві	 :	 навч.	 посіб.	 /	 О.	 О.	
Терещенко.	–	К.	:	КНЕУ,	2004.	–	560	с.	
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Антикризове фінансове управління як інноваційний ресурс є адекватною 

відповіддю на виклики сьогоднішньої економіки. Йдеться про застосування спе‐

цифічних  методів  та  прийомів  управління  фінансами,  які  дозволяють  забез‐

печити безперервну діяльність підприємств на основі управління зовнішніми та 

внутрішнім ризиками профілактики та нейтралізації фінансової кризи. 

Головним  завданням  антикризового  управління  є  мінімізація  ризиків 

управлінських рішень, що дозволило б досягти поставленої мети і результату 

за  мінімумом  додаткових  засобів  і  за  мінімальних  негативних  наслідків,  а 

також знизити ймовірність виникнення кризових ситуацій, підвищити страте‐

гічний  потенціал  і  активізувати  потенціал  протидії  кризовим  явищам,  підси‐

лити адаптаційні можливості підприємств і зміцнити їх конкурентні позиції 1. 

Для  зменшення кризового  стану  та  забезпечення  значних  змін показ‐

ників  діяльності  підприємства  пріоритетним  є  використання  механізмів 

фінансової  стабілізації,  які  направлені  на  мобілізацію  внутрішніх  резервів 

відновлення й зміцнення його платоспроможності. 

За даними Державної служби статистики України, можна зробити вис‐

новок, що  ситуація  на  сьогоднішній день  значно  покращилась,  ніж  за  попе‐

редній  рік:  фінансовий  результат  прибуткових  підприємств  України  зріс  на 

9,2%  ‐  до 181,173  млрд.  грн.,  в  той  час  як  результат  збиткових  підприємств 

знизився  на  68,6%,  до  мінус  124,223  млрд.  грн.  Великі  та  середні  підпри‐

ємства  України,  за  попередніми даними,  за  перше  півріччя 2016  року  отри‐

мали  62,950  млрд.  грн.  прибутку  до  оподаткування,  тоді  як  за  аналогічний 

період минулого року результат був збитковим ‐ мінус 224,451 млрд. грн. 

Зокрема,  кількість  збиткових  підприємств  в  Україні  проти  загальної  їх 

кількості  за  підсумками  півріччя  знизилася  на  7,7  в.п.  –  до  34,6%  (дані 

наводяться  без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної 

Республіки  Крим  та  Севастополя,  а  також  частини  зони  проведення  анти‐

терористичної операції) 2. 

У  розрізі  секторів  безумовно  прибутковими  були  лише  підприємства 

агропромислового  комплексу  (загальний  фінансовий  результат  −  62,346 

млрд.  гривень;  лише  9%  аграрних  підприємств  отримали  збиток),  а  також 

підприємства  освітнього  профілю  (загальний  фінансовий  результат  –  80,5 

млн. грн., близько 20% представників сектору були збитковими).  

                                                            
1	Копа	М.В.	Узагальнення	підходів	до	визначення	сутності	антикризового	управління	/	М.В.	Копа	
//	Управління	ризиком.	–	2010.	–	№	21.	–	С.	164‐166.	

2	 Державний	 комітет	 статистики	 України	 [Електронний	 ресурс]	 /	 Офіційний	 сайт.	 ‐	 Режим	
доступу	:	http://ukrstat.gov.ua.	
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Таким  чином,  антикризове  управління  підприємством  є  необхідною 

складовою  системи  корпоративного  управління  і  уможливлює  реалізацію 

інформаційно‐інноваційної моделі розвитку підприємства. Елементи антикри‐

зового  управління  мають  бути  запроваджені  як  на  успішно  функціонуючих 

підприємствах, так і на тих, які опинилися у фінансовій кризі. 

Антикризове фінансове управління має важливе значення для підпри‐

ємств усіх рівнів та форм власності, але в Україні йому приділяють недостатню 

увагу,  особливо  це  стосується  профілактичних  заходів,  спрямованих  на 

попереджання  фінансової  кризи.  Адже,  чим  раніше  підприємство  проведе 

ранню  діагностику  потенційних  кризових  явищ  тим  з  більшою  ймовірністю 

воно зможе подолати їх з найменшими втратами та за коротший період часу. 

Таким чином,  рання діагностика кризового стану підприємства є умо‐

вою  уникнення  банкрутства  та  має  важливе  значення  для  ефективної 

діяльності та перспектив на майбутнє. 

Для  цього  слід  здійснювати  спостереження  за  фінансовим  станом 

підприємства, розробляти системи превентивних заходів, реалізовувати полі‐

тику антикризового фінансового управління. Саме проведення такої політики 

антикризового  фінансового  управління  дасть  змогу  підприємству  швидко 

реагувати на кризові явища внутрішнього та зовнішнього середовища. 

 

 

Калічак	І.	І.,	студентка	
Науковий	керівник	–	Сич.	О.А.,	к.е.н.,	доц.	
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ІННОВАЦІЙНИЙ	РОЗВИТОК	ЯК	ОДИН	З	ФАКТОРІВ	
ПОКРАЩЕННЯ	КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ	

УКРАЇНСЬКИХ	ПІДПРИЄМСТВ	
 

Конкуренція  являється  одним  з  ключових  чинників  ринкової  еконо‐

міки.  В  умовах  сьогодення  спостерігається  глобальна  конкуренція,  для  якої 

характерним  є  розвиток  інноваційно‐інформаційного  суспільства,  головним 

багатством якого є знання та інформація.  

Розвиток  інформаційного  суспільства,  економіки  знань,  динамічність 

інтеграційних  процесів  призводить  до  того,  що  традиційні  підходи  до 

визначення та забезпечення конкурентних переваг підприємства відходять в 

минуле.  Наприклад,  відомі  конкурентні  переваги  –  частка  ринку,  низькі 



Збірник тез наукових доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції  

           187

витрати, якість обслуговування – вже не гарантують безумовного лідерства на 

ринку.  Конкурентні  переваги  –  це  унікальні  комбінації  ресурсів  та  ключові 

компетенції,  бачення  перспектив,  стратегічна  гнучкість  для  виробництва 

успішних продуктів,  технологій та послуг. Основою сучасної конкурентоспро‐

можності  є  нові  переваги, що переростають  в  інновації, матеріалізують нові 

ідеї та знання 1. 

Вперше  про  роль  інноваційного  фактора  в  забезпеченні  конкуренто‐

спроможності заговорив Й. Шумпетер, який розглядав конкуренцію як супер‐

ництво старого з новим, з  інноваціями. Розвиток – це процес переривчастих 

змін  і  неврівноваженості,  викликаних  інноваціями.  Для  підприємств,  які 

займають лідируючі позиції, характерним є використання нових технологій та 

методів  роботи,  але  варто  звернути  увагу,  що  утримання  цих  позицій 

можливе лише за рахунок постійних вдосконалень, а саме інноваційних 2. 

Найбільше  коштів  на  дослідження  і  розробки  виділяє  США.  Згідно  з 

даними  рейтингу Global Competitiveness  Index,  США щорічно  витрачають  на 

науку  405  млрд.  доларів  (до  2,7%  ВВП).  Наступну  позицію  займає  Китай,  у 

якому обсяги фінансування науково‐дослідницької діяльності становлять 338 

млрд.  доларів  на  рік  (2,1%  ВВП).  Японія  виділяє  на  це  160  млрд.  доларів 

(3,67%).  В  Україні  за  2015  рік  із  бюджету  було  направлено  на  підтримку 

досліджень 16 млрд. гривень, або всього 0,8% ВВП. А за загальною кількістю 

інвестицій у наукові дослідження наша країна посіла 76 місце у світі. 

За  роки  незалежності  кількість  дослідників  у  галузі  технічних  наук  в 

Україні знизилася в 3,5 рази. Освоєння нових видів техніки зменшилося в 14,3 

рази,  а  частка  інноваційно‐активних  промислових  підприємств  –  уп'ятеро. 

При цьому загальний приріст ВВП за рахунок введення нових технологій у нас 

становить 0,7%, тоді як у розвинених країнах – 60‐90%. 

Той факт, що інноваційність безпосередньо впливає на ВВП, доводить 

також  рейтинг  Innovation  Index  від  Bloomberg.  Він  враховує  інтенсивність 

досліджень  і  розробок,  додану вартість продукції, що випускається,  продук‐

тивність  економіки,  ефективність  «третинної»  індустрії  (маються  на  увазі 

інтелектуальні  та  інші  галузі).  Незважаючи  на  всі  електронні  нововведення, 

Україна  продовжує  відставати  в  рейтингу  країн  з  інноваційною економікою. 

До  першої  десятки  Innovation  Index,  за  даними  на  початок 2016‐го,  входять 

                                                            
1  Климчук	 А.	 О.	 Сучасна	 парадигма	 забезпечення	 конкурентних	 переваг	 підприємства:	
[Електронний	ресурс].	–	Режим	доступу:		http://www.irbis‐nbuv.gov.ua/	

2 Основні	 положення	 теорії	 інновацій	 Й.	 Шумпетера	 :	 [Електронний	 ресурс].	 –	 Режим	 доступу:	
http://stud.com.ua/44986/investuvannya/osnovni_polozhennya_teoriyi_innovatsiy	
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Південна Корея, Німеччина, Швеція, Японія, Швейцарія, Сінгапур, Фінляндія, 

США,  Данія  і  Франція.  Україна  перебуває  на  41  з  50  місць,  між  Латвією  і 

Болгарією 1. 

За  даним  іншого  щорічного  дослідження  –  Global  Innovation  Index, 

позиції нашої країни за 2015 ще гірші: 64‐те місце, між Сербією і Сейшелами. 

На даний момент,  Україна піднялась до 56 місця. 

Глобальний інноваційний індекс (Global Innovation Index) – досліджен‐

ня    інноваційного  клімату  країн,  яке  проводить    з  2007  року школа  бізнесу 

INSEAD,  а  також  Світова  організація  інтелектуальної  власності  та  Корнельсь‐

кий університет. Оскільки інновації є найважливішим стимулом економічного 

зростання і процвітання, GII покликаний вдосконалити систему оцінки резуль‐

татів  інноваційної  діяльності  та  покращити  розуміння  ролі  інновацій. 

Глобальний інноваційний індекс 2015 географічно охоплює 141 країну, на які 

припадає 95,1% світового населення та 98,6% світового ВВП. 

Україна  в  рейтингу  за  2015  рік  посіла  64  місце.  Якщо  аналізувати 

позиції  нашої  країни  окремо  за  критеріями  індексу,  то  отримаємо  такий 

результат:  інститути  –    98  місце,  людський  капітал  і  дослідження  –  36, 

інфраструктура – 112, ринковий досвід – 89, бізнесовий досвід – 78, отримані 

знання  та  технології  (науково‐практичні результати) – 34,  результати  творчої 

діяльності – 75 2. 

Важливий  індикатор  інноваційності  країни  –  інвестиції.  Приплив 

капіталу не  тільки  служить  грошовим «паливом»  для розвитку наукомістких 

галузей,  а  й  відображає  стан  бізнес‐середовища  в  державі,  наявність 

людських ресурсів і кваліфікованої робочої сили, стан внутрішнього ринку. За 

даними ООН, 2015 р. обсяг прямих іноземних інвестицій по всьому світу зріс 

порівняно з 2014 на 36%, до 1,7 трлн. доларів. Наприклад, Гонконг посів друге 

місце  після  США  за  обсягом  ПІІ  і  отримав  163  млрд.  доларів,  материковий 

Китай  (3  місце) – 136  млрд.  доларів,  Сінгапур  (6  місце) – 65  млрд.  доларів, 

Індія (7 місце) – 59 млрд. доларів. Цей список є своєрідним підтвердженням 

того, що інвестори готові освоювати нові економіки – перспективні з погляду 

технології та новацій. 

Forbes  представив  рейтинг  українських  інноваційних  компаній  і  для 

оцінювання  використовував  експертний  метод  аналізу.  По‐перше,  серед 

                                                            
1	Bloomberg	Innovation	Index:	[Електронний	ресурс].	–	Режим	доступу:	http://www.bloomberg.com/	
graphics/2015‐innovative‐countries/	

2	 Global	 Innovation	 Index:	 [Електронний	 ресурс].	 –	 Режим	 доступу:	 	 https://www.globalinnovation	
index.org/analysis‐indicator	
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запропонованого  списку  компаній  було  обрано  ті,  які,  на  думку  експертів, 

можна  вважати  інноваційними.  По‐друге,  експерти мали можливість допов‐

нити  список  своїми  варіантами  українських  інноваційних  фірм,  які  не  є 

дочірніми  компаніями  закордонних  холдингів.  По‐третє,  експерти  оцінили 

рівень інноваційності кожної з дібраних компаній з погляду таких аспектів: 1) 

унікальність  продукції  компанії,  інноваційність  технології  її  виробництва;  2) 

унікальність  бізнес‐процесів  компанії,  зокрема  поєднання маркетингових  та 

управлінських інновацій; 3) локальний або глобальний масштаб інновацій; 4) 

чи  створюють  інновації  конкурентну  перевагу  для  компанії  і  наскільки 

інновації  допомагають  зайняти  провідні  позиції  на  ринку;  5)  чи  здатна 

інновація викликати попит з боку конкурентів і бажання копіювати; 6) наскіль‐

ки  великий  безпосередній  внесок  компанії  в  розвиток  своїх  флагманських 

інновацій.  

Найвищу оцінку масштабу продуктових, маркетингових  та управлінсь‐

ких  інновацій  з  урахуванням  рівня  конкурентної  переваги  отримали 

ПриватБанк, «Південмаш»  і «Нова Пошта». Хоча трійка лідерів складається з 

несхожих  компаній,  їх  об'єднує  прагнення  до  інновацій  у  широкому  сенсі 

цього  слова:  здатність  створювати  нову  цінність  на  перетині  технології  та 

бізнесу. Наступні місця належать компаніям: «Фармак», «Турбоатом», Gram‐

marly,  «Нафтогазвидобування»,  «Миронівський  хлібопродукт»,  «Укроборон‐

пром», «Розетка»1. 

У  загальному,  Україна  втрачає  конкурентні  позиції  на  світових  ринках 

через  відсутність  інноваційних  процесів,  надійного  захисту  інтелектуальної 

власності, недостатній розвиток інфраструктури, залежності від імпорту, проб‐

леми  з  кредитними ресурсами,  неефективний державний  апарат,  зниження 

добробуту нації та корумпованості економіки. Саме тому Україні вже сьогодні 

потрібно  перезапустити  науково‐дослідницьку  базу  та  активізувати  іннова‐

ційну  діяльність.  Так,  протягом  найближчих  років  державі  не  вдасться 

зменшити розрив із розвиненими країнами в питанні інновацій, але це дасть 

можливість  хоча  б  надолужити  згаяний  час,  запустити  інвестиції  і  зрушити 

вітчизняну економіку з мертвої точки. 

 

 

                                                            
1	Forbes	Україна:	[Електронний	ресурс].	–	Режим	доступу:		http://forbes.net.ua	
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	ОСОБЛИВОСТІ	ДІЯЛЬНОСТІ	БАНКІВ		
З	ІНОЗЕМНИМ	КАПІТАЛОМ	В	УКРАЇНІ	

 

Рoль iнoземнoгo кaпiтaлу у фoрмувaннi бaнкiвськoгo сектoрa екoнoмiки 

Укрaїни  зaслугoвує  нa oсoбливу  увaгу.  Присутнiсть  бaнкiв  з  iнoземним  кaпi‐

тaлoм у бaнкiвськiй системi Укрaїни вiдпoвiдaє iнтересaм рoзвитку нaцioнaль‐

нoї фiнaнсoвoї системи, сприяє зaлученню iнoземних iнвестицiй тa рoзширен‐

ню  ресурснoї  бaзи  сoцiaльнo‐екoнoмiчнoгo  рoзвитку.  Згідно  із  Законом 

України «Про банки і банківську діяльність», банк з іноземним капіталом – це 

банк,  у  якому  частка  капіталу,  що  належить  хоча  б  одному  іноземному 

інвесторові, становить не менше 10%1. 

Одночасно  існують  достатньо  серйозні  фінансові  й  економічні  ризики 

швидкого зростання частки іноземного банківського капіталу, пов’язані з можли‐

вою  втратою  суверенітету  в  сфері  грошово‐кредитної  політики,  можливим 

посиленням  нестабільності,  несподіваними  коливаннями  ліквідності  банків, 

спекулятивними  змінами  попиту  та  пропозиції  на  грошово‐кредитному  ринку, 

можливим відтоком фінансових ресурсів. Тому вирішення питання про форми і 

масштаби  розширення  присутності  іноземного  банківського  капіталу  на  ринку 

банківських  послуг  має  підпорядковуватися  стратегічним  цілям  соціально‐еко‐

номічного  розвитку,  підвищенню  національної  конкурентоспроможності,  рівня 

економічної безпеки, зміцненню грошово‐кредитної системи України. 

Різні  джерела  подають  різноманітні  визначення  поняття  «іноземний 

капітал», «банк  з  іноземним  капіталом», «іноземний  банк»  тощо.  Традицій‐

ним показником, який характеризує участь іноземного капіталу в банківській 

системі  країни,  є наявність  у  статутному капіталі банку частки,  яка належить 

нерезиденту.  Тобто,  залежно  від  напрямків  входження  і  суб’єктів,  яким 

належить капітал, можна визначити головне його призначення. 

Приходу іноземного капіталу на український ринок банківських послуг 

сприяють  високі  темпи  зростання  попиту  на  банківські  послуги,  низька 

                                                            
1		«Про	банки	і	банківську	діяльність»:	Закон	України	від	07.12.2000	р.,	№	2121‐111	[Електронний	
ресурс].	–	Режим	доступу:	http://www.bank.gov.ua	

	Girchenko,	T.	(2015).	Formation	of	Competitiveness	of	Ukrainian	Banks	under	the	Influence	of	Foreign	
Capital.	Research	papers	of	Wroclaw	University	of	Economics.	–	Wroclaw.	–	№	380.	–	P.	443‐452.	
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конкуренція, слабкість національних банків, високі темпи  інфляції, внаслідок 

чого останнім важко залучати дешеві ресурси. 

Вітчизняна статистика нині зафіксувала скорочення активності іноземних 

банків на українському ринку. На початку 2014 року в Україні діяло 49 банків з 

іноземним капіталом. У повній власності (100% статутного капіталу)  іноземних 

інвесторів  перебувало  10,6%  (19  банків)  від  загальної  кількості  банків,  котрі 

отримали  ліцензію НБУ.  В  цілому  частка  іноземного  капіталу  зменшилася  до 

34%, повернувшись до рівня початку 2008 року. Зокрема з українського ринку 

протягом останніх років вийшла низка  іноземних  інвесторів, які мали частку в 

банках  України,  серед  яких:  Байерише  Ландесбанк  (Bayerische  Landesbank, 

Німеччина), Кредит‐Європа‐банк (Credit Europe Bank, Нідерланди), Фольксбанк 

(Volksbank,  Австрія),  СЕБ‐банк  (SEB Bank, Швеція),  Банк  “Форум”  (Bank Forum, 

Німеччина), “Сосьєте Женераль”  (Societe Generale, Франція), Ерсте банк  (Erste 

Bank, Австрія), “Пекао”  (Pekao, Польща), Правекс‐банк  (Intesa Sanpaolo,  Італія) 

та  інші.  Європейські  банки  йдуть  не  тільки  шляхом  продажу,  а  й  шляхом 

скорочення або закриття ризикованих ринкових позицій, виведення коштів для 

погашення  заборгованості  перед  материнськими  банками.  Заборгованість 

українських банків перед зарубіжними за 9 місяців 2013  року скоротилася на 

9,4 млрд. гривень – до 13 млрд. доларів США. 

Частка  іноземного  капіталу  знизилася  у  статутному  капіталі  банків 

України  від  41,9%  станом  на  01.01.2012  р.  до  рівня  39,5%  станом  на 

01.01.2013 р. Частка іноземного капіталу в статутному капіталі банків України 

за  І  квартал  2014  р.  змінилася  у  порівнянні  із  ситуацією  на  01.01.2013  р.  і 

склала  34%  на  01.01.2014  р  і  32,2%  на  01.10.2014  р.,  отже  зменшилася  на 

7,3%.  Банківська  система  України  зазнала  істотних  змін.  Це  проявилося  у 

пришвидшеному  зростанні  активів,  капіталу,  кредитів  і  депозитів  у 

докризовий період та падінні у кризовому періоді,  викликаному зрушенням 

фінансової  стабільності  світової  економічної  системи,  а  також  у  зв’язку  із 

політично‐економічною  кризою  України.  За  даними  Національного  банку 

України  частка  іноземного  капіталу  в  банківській  системі  у  вересні  2015  р. 

зменшилася з 32,5% до 31,0%, але вже на 01.01.2016 р.  складає 43,3%, що є 

найбільшим  показником  за  останні  15  років.  Станом  на 01.01.2016  р.  з  126 

працюючих  (що мають  ліцензію)  в  Україні  банків 41  фінансова  установа –  з 

іноземним капіталом (на 01.01.2015 р. – 51 банк з іноземним капіталом з 163 

працюючих),  у  тому  числі  17  –  зі  100‐відсотковим  іноземним  капіталом  (на 

01.01.2015  р.  –  19).  Таким  чином,  за  15  років  кількість  банків,  які  мають 

банківську  ліцензію,  зменшилася  на  36  банків  або  на  23,5%,  а  частка 
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іноземного капіталу у статутному капіталі банків збільшилася на 30% ‐ з 13,3% 

до 43,3%. 

Частка  іноземного капіталу в банківській системі в січні  скоротилася з 

43,3% до 42,7%. Станом на 1 лютого 2016 року серед 117 працюючих банків, 

які мають ліцензію в Україні 41  ‐ фінустанови з  іноземним капіталом, у тому 

числі 17 ‐ із 100‐відсотковим іноземним капіталом.  

Сукупний  зареєстрований  статутний  капітал  українських  банків  на  1 

лютого 2016 року становив 209,088 млрд. гривень (на 1 січня ‐ 206,387 млрд. 

гривень).  Чисті  активи  українських  банків  на  1  лютого  2016  року  становили 

1,294  млрд.  гривень  (на  1  січня  ‐  1,254  млрд.  гривень),  загальні  активи 

(нескориговані на резерви під активні операції)  ‐ 1, 625 млрд.  гривень  (на 1 

січня 2016 ‐ 1,571 млрд. гривень). 

Отже, важливим кроком до розвитку вітчизняного банківського ринку 

повинно  стати  стимулювання  відкриття  філій  іноземних  банків  у  містах  і 

спеціальних економічних зонах, що,  сприятиме розвиткові ринку банківських 

послуг у всіх регіонах і дозволить вітчизняним банкам конкурувати та співпра‐

цювати  з  іноземними партнерами.  Українське  законодавство не передбачає 

обмежень щодо участі  іноземного  капіталу  в банківському  секторі  країни.  У 

новій  концепції  реформування  банківської  системи  України  НБУ  ставить  на 

меті нарощування частки  іноземного капіталу в банківській системі до 50%  і 

зменшення  ролі  держави  в  банківському  секторі  до  рівня  нижче  за 10%  до 

2020 року. 

Реформування  Національним  банком  України  банківської  системи 

свідчить про подальше скорочення кількості банків шляхом злиття  та погли‐

нання для досягнення конкурентоспроможності та отримання переваг у кон‐

курентній  боротьбі.  НБУ  планує  збільшити  норматив  мінімального  регуля‐

тивного капіталу з 120 до 500 млн. грн. до 2018 р. та 750 до 2020 р. До 2018 р. 

планується  завершити  впровадження  вимог  Базель  ІІІ.  Це  призведе  до 

подальшого  скорочення  кількості  банків.  Невеликі  за  розміром банки  поки‐

нуть ринок. Шляхом серії злиттів і поглинань. НБУ прагне збільшення активів 

25 найбільших банків з 77% до 95%. НБУ ставить на меті нарощування частки 

іноземного капіталу в банківській системі до 50% і зменшення ролі держави в 

банківському секторі до рівня нижче за 10% до 2020 року. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА	ПЛАТФОРМА,	ЯК	ПРОГРЕСИВНИЙ	

СУБМЕХАНІЗМ	ВПЛИВУ	НА	ФОРМУВАННЯ	
«ФІНАНСОВОГО	МЕХАНІЗМУ	ІНВЕСТИЦІЙНОГО	

ЗРОСТАННЯ	В	УКРАЇНІ»	
 

В  Україні  як  і  в  багатьох державах  світу  є  велика  кількість фінансових 

ресурсів,  які  не  використовуються  або  використовуються  частково,  у  зв’язку 

відсутністю ефективного механізму їх акумуляції та перерозподілу. Для акуму‐

лювання  і  перенаправлення  таких  ресурсів  в  необхідні  сфери  потрібні 

новаційні  фундаментальні  та  прикладні  зрушення  в  розробці  та  реалізації 

свого роду «фінансового механізму» який зможе вирішити дані питання.  

Зазначимо, що будь‐який «механізм» створюється для вирішення тих чи 

інших задач які ставляться в основу його функціонування. Науковці застосовують 

дефініцію  «механізм»,  та  розуміють  під  нею  систему  з  набором  необхідних 

елементів та процесів між ними, що впливають на вирішення певних задач. 

Управління будь‐яким механізмом, зокрема таким складним, як фінан‐

совий,  може  ґрунтуватися  тільки  на  глибокому  та  всебічному  вивченні  його 

елементів, установленні правильних причинно‐наслідкових залежностей між 

ними, пізнанні його як єдиного цілого, дослідженні основ і принципів взаємо‐

дії  окремих  елементів  усередині  цього  механізму,  взаємозв'язків  цього 

механізму з іншими механізмами і системами.  

Виходячи  з  наукових  напрацювань,  пропонується  підхід до формування 

прогресивного фінансового механізму – «Фінансового механізму інвестиційного 

зростання»  (ФМІЗ).  Основними  завданнями  якого  стануть:  активізація  інвести‐

ційних  процесів  в  державі;  вирішення  проблем  нестачі  інвестиційних  ресурсів 

(нарощення  інвестиційних  ресурсів)  в  економіці;  направлення  інвестиційних 

ресурсів  в  виробничі  сектори  економіки  (спрямування  їх  в  реальний  сектор); 

стимулювання споживання; повернення довіри  інвесторів до національної еко‐

номіки;  створення  та  підтримка  функціонування  ефективної  системи  взаємо‐

зв’язку  між  суб’єктами  інвестування  в  державі;  сприяння  повернення  довіри 

населення до своєї держави. 

ФМІЗ – здатний активізувати інвестиційні процеси і забезпечити стабільно 

поступальне інвестиційне зростання, тобто здійснити реальні зміни в економіці 

вивівши її на новий рівень розвитку, а також значно понизити турбулентність та 



Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні 

           194

циклічні  коливання  фінансово‐економічного  ринку  держави.  Нижче  на  рис.  1 

подано структурно‐функціональну модель ФМІЗ, яка відображає основні струк‐

турні  елементи  запропонованого механізму,  що  є  стандартними  для  організа‐

ційно‐функціональної структури будь‐яких фінансово‐економічних механізмів. 

 

 
*Джерело:	авторська	розробка	

Рис.	1.	Структурно‐функціональна	модель	«Фінансового	механізму		
інвестиційного	зростання»	

 

Формування  і  реалізація ФМІЗ  сприятиме  вирішенню багатьох  еконо‐

мічних  і  соціальних  проблем  сьогодення  та  підштовхуватиме  до  активного 

включення  в  процес  інвестування  великої  кількості  нових  вітчизняних  та 

зарубіжних інвесторів. Це дасть можливість закласти нові платформи розвит‐

ку  (точки  зростання)  на  сучасній  базі  науково  технічного  прогресу.  Такий 

теоретико‐методологічний підхід до розуміння сутності інвестицій та інвести‐

ційного зростання виражений через ФМІЗ, дає можливість значно розширити 

існуючі джерела формування  інвестиційних ресурсів.  Інвестиційне зростання 

стане  рушієм  виробничого  процесу,  підвищить  низьку  платоспроможність 

населення та сприятиме подальшому розширенню виробництва,  відкриваю‐

чи значні перспективи для подальших наукових досліджень. 

Нестандартним та малодослідженим фінансово‐економічним  інструмен‐

том  в  системі  формування  ФМІЗ  є:  –  «Інвестиційна  платформа»  (ІП).  Яка  в 

сучасній  економічній  теорії  багатьма  науковцями  виділяється  досить  новий 

 

 Субєкти 

інвестиційного 

поля 
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фінансово‐економічний  інструмент  впливу  на  економічні  процеси.  Поняття 

інвестиційної  платформи  в  економічній  літературі  є  досить  розмитим  та 

перебуває на стадії  свого становлення.  Інвестиційна платформа – як новаційне 

поняття в економіці почало використовуватись економістами зовсім недавно,  і 

якогось конкретного визначення воно ще не набуло. В основному науковцями 

раніше використовувалось таке поняття як «технологічна платформа» – під якою 

мається  на  увазі  створення  певного  економічного  середовища,  яке  повинно 

активізувати  технологічні  та  економічні  процеси  в  межах  регіону  чи  держави 

завдяки  утворенню  тісного  взаємозв’язку  між  наукою,  бізнесом,  державою 

домогосподарствами  та  виробничими  структурами.  Об’єктивно,  інвестиційну 

платформу – можна вважати новітнім синергетично‐емерджентним та перспек‐

тивним  інструментом  нарощення  інвестицій,  що  здатний  об’єднавши  в  єдине 

ціле  пов’язати:  науку,  бізнес,  державу  і  населення  з  виробничим  процесом, 

активізуючи  соціально‐економічний  розвиток  територій.  Приватні  домогоспо‐

дарства  (населення)  як  потужні  інвестори  економіки  повинні  бути  включені  в 

таке  середовище.  Реалізація  таких  інвестиційних  платформ  вимагає  норматив‐

ного підґрунтя вираженого через законодавчу площину.  

Виходячи з вище зазначеного в Україні доцільним являється реалізація 

двох інвестиційних платформ (рис. 2): перша на кордоні з ЄС (з центром у м. 

Львів), оскільки це найбільший світовий ринок товарів та послуг (включатиме 

–  Івано‐Франківську,  Закарпатську,  Львівську,  Волинську,  Рівненську  та 

Тернопільську  області),  та  іншу  з  центром  у  м.  Одесі  (охоплюватиме  – 

Одеську, Миколаївську, Херсонську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Запо‐

різьку) – оскільки вихід до моря відкриває значні економічні перспективи.  

 

 
*Джерело:	авторська	розробка		

Рис.	2.	Перспективні	території	для	реалізації	інвестиційних	платформ	в	Україні	
в	системі	формування	ФМІЗ		
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Отже,  ІП  в  межах  ФМІЗ,  зможуть  здійснити  потужний  впливу  на 

економіку  вже  після  їх  повноцінного  запуску.  Використання  парадигми 

ефективної реалізація  ІП, виступає фундаментальним завданням для вирі‐

шення багатьох фінансово‐економічних проблем сьогодення, що підштов‐

хуватиме до активного включення в процес  інвестування значної кількості 

нових  інвесторів,  зростання  виробництва  та  подальшого  розширення 

виробничого  процесу,  підвищуючи  тим  самим  досить  низький  рівень 

споживчих  можливостей  населення  через  зростання  його  платоспро‐

можності. 

 

 

Марейченко	І.	І.,	студентка		
Науковий	керівник	‒	Колодій	А.В.,	к.	е.	н.,	доц.	
Львівський	національний	аграрний	університет	

	
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	ФІНАНСОВОЇ	СТІЙКОСТІ	
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ	ПІДПРИЄМСТВ	
 

Фінансова  стійкість  –  це  надійно  гарантована  платоспроможність, 

рівновага між власними та залученими засобами, незалежність від випадко‐

востей  ринкової  кон’юнктури  і  партнерів,  довіра  кредиторів  і  інвесторів  та 

рівень  залежності  від  них,  наявність  такої  величини  прибутку,  який  би 

забезпечив  самофінансування.  Фінансовий  стан  підприємства  залежить  від 

результатів  його  виробничої,  комерційної  та  фінансово-господарської 
діяльності.  Тому  на  нього  впливають  усі  вище  згадані  види  діяльності 

підприємства.  Передовсім  на  фінансовому  стані  підприємства  позитивно 

позначаються  безперебійний  випуск  і  реалізація  високоякісної  продукції.  Як 

правило, що вищі показники обсягу виробництва і реалізації продукції, робіт, 

послуг  і  нижча  їх  собівартість,  то  вища  прибутковість  підприємства,  що 

позитивно впливає на його фінансовий стан1. 

Одним  з  головних  джерел  формування  ресурсів  є  агропромисловий 

комплекс  України,  що  забезпечує  продовольчу  безпеку  держави,  сприяє 

розвитку  внутрішнього  та  зовнішнього  ринків  продовольства  і  поліпшенню 

життєвого  рівня  населення.  Так  як  для  галузі  сільського  господарства 

                                                            
1	 Національне	 положення	 (стандарт)	 бухгалтерського	 обліку	 1	 «Загальні	 вимоги	 до	фінансової	
звітності»:	 Наказ	Міністерства	фінансів	 України	№	 73	 від	 07.02.2013.	 [Електронний	 ресурс].	 –	
Режим	доступу	http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336‐13.	

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C�
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C�
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притаманні сезонність виробництва і уповільнений оборот капіталу, більшість 

аграрних підприємств перебувають у скрутному становищі2. 

Питання  зміцнення  та  підвищення  фінансової  стійкості  підприємства 

набуває особливої актуальності  і є одним із головних факторів забезпечення 

успішності його розвитку. Якщо підприємство є фінансово стійким, то отримує 

певні переваги перед своїми конкурентами при співпраці з постачальниками 

та підборі кваліфікованих кадрів, залученні інвестицій, отриманні кредитів. 

Метою  оцінки  фінансового  стану  аграрного  підприємства  є  пошук 

резервів  підвищення  рентабельності  сільськогосподарського  виробництва  і 

зміцнення  комерційного  розрахунку.  Це  основа  стабільної  роботи  підпри‐

ємства,  його  економічний  розвиток  і  виконання  ним  зобов’язань  перед 

бюджетом та банком, й іншими установами. 

Фінансовий  стан  аграрного  підприємства  визначають  за  такими 

елементами:  

 прибутковістю роботи підприємства;  
 оптимальністю  розподілу  прибутку,  що  залишився  у  розпорядженні 

підприємства після сплати податків і обов’язкових платежів;  

 наявністю  власних  фінансових  ресурсів  не  лише  мінімально  потрібного 
рівня для організації виробничого процесу і процесу реалізації продукції;  

 раціональним розміщенням основних і обігових фондів;  

 платоспроможністю та ліквідністю3. 

За останні роки у аграрному секторі українська економіка дещо досяг‐

нула  певних  успіхів.  Ці  покращення  нестабільні  та  потребують  постійної 

підтримки держави. І тому Україні треба звернути увагу на покращення зако‐

нодавства в державі. Це означає, що  стабільність функціонування аграрного 

сектору залежить від нормативно‐правової бази, що забезпечувала б сталий 

розвиток цієї галузі.  

Щоб  покращити  законодавчу  базу  для  стабільної  роботи  аграрних 

підприємств,  аграрна  політика має  бути  спрямована  на  розробку  комплекс‐

них  і  системних  законодавчих  актів,  які  б  змогли  підвищити  ефективність 

сільського господарства в цілому. Державі треба звернути увагу здебільшого 

на  покращення  умов  розвитку  приватного  господарювання,  запровадити  та 

чітко  визначити  умови  ринкового  механізму,  який  би  регулював  відносини 
                                                            
2	Калініченко	А.	Ю	Управління	фінансовою	стійкістю	сільськогосподарських	підприємств/	А.	Ю.	
Калініченко	 [Електронний	 ресурс].	 ‐	 Режим	 доступу:	 http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/ 
files/vnppdaa/3. 2/291.pdf	

3	Захарова	Н.	Ю.	Оцінка	фінансової	стійкості	аграрних	підприємств	/	Н.	Ю.	Захарова	//		Науковий	
вісник:	Фінанси,	банки,	інвестиції	–	2012	–	№3.	–	С.283.	
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між  селянами,  власниками  та  суб’єктами  господарювання,  шляхом  оренди 

майна та земельних ділянок4. Також одним із шляхів вирішення цього питан‐

ня  є  забезпечення права для  селян отримувати прибуток від  здачі  в оренду 

своєї власності. 

Можна  виділити  основні  напрямки  покращення  фінансового  стану 

вітчизняних підприємств:  

 зниження собівартості продукції (робіт, послуг);  
 пошук  оптимального  співвідношення  власного  і  позикового  капіталу, 
яке забезпечує рентабельність власного капіталу;  

 підвищення  ефективності  управління  грошовими  потоками  підпри‐

ємства;  

 оптимізація збутової політики, розширення ринків збуту;  
 збільшення  грошових  коштів  на  розрахунковому  рахунку  підпри‐
ємства5. 

Отже,  підводячи  підсумки  можна  сказати,  що  поняття  фінансової 

стійкості  є  досить  широким  та  багатогранним  поняттям.  Перелік  заходів  із 

покращення фінансового стану є  індивідуальним для кожного з підприємств 

та залежить від сфери  господарювання,  видів продукції,  кон’юнктури ринку, 

регіональної  інфраструктури,  системи  управління  підприємством,  структури 

витрат на виробництво та управління, техніко ‐ технологічних особливостей та 

інших факторів. Таким чином, зміцнення фінансового стану аграрних підпри‐

ємств в Україні може бути досягнуто у більшій мірі,  за допомогою держави, 

шляхами збільшення ефективності податкової системи, підтримки державою 

приватного  господарювання,  розширенням  ринку  сільськогосподарської 

продукції та зниженням податкового навантаження. 

 

 

                                                            
4	 Антипенко	 Є.	 Підвищення	 фінансової	 стійкості	 підприємства	 /	 Є.	 Антипенко	 //	 Економічний	
аналіз.	–	2011.	–	Вип.	9.	–	С.	299.	

5	 Рябенко	 Г.	 М.	 Шляхи	 покращення	 фінансового	 стану	 підприємства	 /	 Г.	 М.	 Рябенко	 //	
Всеукраїнський	науково‐виробничий	журнал.	–	2012.‐	№7.	–	С.	187.	



Збірник тез наукових доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції  

           199

Пазак	М.	Р.,	студентка	
Науковий	керівник	–	Сич	О.	А.,	к.е.н.,	доц.	

Львівський	національний	університет	імені	Івана	Франка	
	

ФІНАНСОВІ	ДЖЕРЕЛА	САНАЦІЇ	ПІДПРИЄМСТВ	
 

Питання,  пов’язані  із  санацією  підприємств  в  Україні,  мають  важливе 

практичне значення. Адже, в умовах, коли майже всі сфери фінансової систе‐

ми опинилися в кризі, з’явилась необхідність проведення санації підприємств 

з  метою  їх  оздоровлення.  За  умови  проведення  фінансової  санації  чи 

реструктуризації такі підприємства можуть розрахуватися з боргами і продов‐

жити  діяльність.  Проте,  через  недосконале  законодавство,  брак  належного 

теоретико‐методичного забезпечення санації, нестачу грошових ресурсів для  

забезпечення  фінансування  санації,  дефіцит  якісного  фінансового  менедж‐

менту  та  інші  суб'єктивні  та  об'єктивні  причини,  багато  із  потенційно життє‐

здатних підприємств, стають банкрутами. 

Санація ‐ це система заходів, що здійснюються під час провадження у 

справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом 

та  його  ліквідації,  спрямована  на  оздоровлення  фінансово‐господарського 

становища  боржника,  а  також  задоволення  в  повному  обсязі  або  частково 

вимог  кредиторів  шляхом  кредитування,  реструктуризації  підприємства, 

боргів  і  капіталу  та  зміну  організаційно‐правової  та  виробничої  структури 

боржника.  В  Україні  значного  поширення  набула  практика  проведення 

Національним банком цільових кредитних аукціонів для комерційних банків 

під програми санації виробництва. 

Підприємство реагує на фінансову кризу двома способами: 

1.  Захисна реакція,  яка  передбачає  різке  скорочення  витрат,  закриття 

та  розпродаж  окремих  підрозділів  підприємства,  скорочення  та  розпродаж 

обладнання,  звільнення  персоналу,  скорочення  окремих  частин  ринкового 

сегменту, зменшення відпускних цін та (або) обсягів реалізації продукції. 

2.  Наступальна  реакція,  що  передбачає  активні  дії:  модернізація 

обладнання, уведення нових технологій, запровадження ефективного марке‐

тингу, підвищення цін, пошук нових ринків збуту продукції, розробка і впрова‐

дження прогресивної концепції контролінгу та управління. 

В  ринкових  умовах  необхідно  враховувати  багато  факторів,  що  впли‐

вають  на  формування  джерел  фінансування  підприємства:  оподаткування 

доходів  підприємства;  стабільність  темпів  зростання  реалізації  продукції; 
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структура  майна  підприємства;  стан  ринку  капіталу;  вартість  позикового 

капіталу;  стадія  життєвого  циклу;  фінансовий  стан  підприємства;  рівень 

управління фінансовими ресурсами підприємства.  

Виходячи  з  наявних  причин  і  факторів,  які  властиві  сучасному  стану 

економіки  України  і  які  впливають  на  погіршення  економічного  стану 

підприємства,  необхідно  використовувати  ефективні  заходи  санації  підпри‐

ємства  та  розробити  план  фінансового  оздоровлення.  Саме  тому  виділяють 

внутрішні та зовнішні джерела санації. 

Основними напрямами здійснення внутрішньої санації підприємств є: 

1. Реструктуризація активів. Домінуючими заходами на цьому етапі є: 

 мобілізація  прихованих  резервів,  яка  здійснюється  через  реалізацію 
окремих об'єктів основних та оборотних засобів, які безпосередньо не 

пов'язані  з процесом виробництва та реалізації продукції  та у резуль‐

таті  індексації  балансової  вартості  майнових  об'єктів,  які  неможливо 

реалізувати без порушення нормального виробничого циклу; 

 використання зворотного лізингу; 
 лізинг основних фондів; 
 здача  в  оренду  основних  фондів,  які  не  повною  мірою  використо‐
вуються у виробничому процесі; 

 оптимізація структури розміщення оборотного капіталу; 

 продаж окремих, низькорентабельних структурних підрозділів (філій); 
 використання давальницької сировини; 
 рефінансування дебіторської заборгованості.  
2. Зменшення (заморожування) витрат. Даний блок санаційних заходів 

здійснюється за двома напрямками: 

 заморожування інвестиційних вкладень; 
 зниження валових витрат. 
3.  Збільшення  виручки  від  реалізації.  Мобілізація  внутрішньовироб‐

ничих  санаційних  резервів  потребує  аналізу  всіх  наявних  можливостей 

збільшення  виручки  від  реалізації  продукції.  Розмір  виручки  від  реалізації 

залежить  від  двох  основних факторів:  обсягу  реалізованої  продукції  та  ціни 

одиниці  такої  продукції.  Збільшити  обсяги  реалізації  можливо  активізацією 

збутової (маркетингової) політики підприємства: наданням знижок покупцям; 

помірним  збільшенням цін;  застосуванням масованої  реклами  та  вчасним  її 

припиненням.  

Основними  суб’єктами,  що  зацікавлені  у  здійсненні  санації  підпри‐

ємства за рахунок зовнішніх джерел є: 
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1.  Власники  підприємства,  які  можуть  фінансувати  санацію  в  таких 

формах: 

а) внески по збільшенню статутного фонду; 

б) надання позик; 

в) цільові внески на безповоротній основі. 

Виконуючи  санацію  у  таких формах,  власники  тим  самим  здійснюють 

мобілізацію  фінансових  ресурсів  для  виконання  санаційних  заходів  вироб‐

ничо‐технічного  характеру,  модернізації  існуючих  потужностей,  переоблад‐

нання  та  розширення  виробництва  та  покращують  ліквідність  та  платоспро‐

можність підприємства. 

2. Кредитори можуть фінансувати санацію в таких формах: 

a)  реструктуризація  наявної  заборгованості.  До  основних  форм 

реструктуризації заборгованості належать:    трансформація боргу у власність;  

конверсія  короткострокових  заборгованостей  у  довгострокові;    пролонгація 

строків сплати. 

б)  зменшення  або  списання  заборгованості.  Списання  заборгованості 

означає  відмову  кредитора  від  своїх  вимог.  Списати  заборгованість  можна 

двома способами:   повної або часткової відмови від своїх вимог чи відмови 

від кредитного забезпечення. 

в) надання санаційних кредитів. Санаційні кредити можуть підвищити 

платоспроможність  боржника,  оскільки  залучаються  ліквідні  засоби.  Сана‐

ційні  кредити можуть бути лише середньо –  або довгостроковими,  оскільки 

лише за таких умов можуть фінансуватися капітальні вкладення. 

3. Персонал підприємства може фінансувати санацію в таких формах: 

 відстрочка або відмова від винагороди за виробничі результати; 
 надання працівниками позик; 
 купівля працівниками акцій свого підприємства. 
Отже,  метою  фінансової  санації  є  покриття  поточних  збитків  та  усу‐

нення причин їхнього виникнення, поновлення або збереження ліквідності та 

платоспроможності підприємств, скорочення всіх видів заборгованості, поліп‐

шення  структури  оборотного  капіталу  та  формування  фондів  фінансових 

ресурсів,  необхідних  для  проведення  санаційних  заходів  виробничо‐техніч‐

ного характеру. Можна стверджувати, що на сьогоднішній день  існує значне 

зацікавлення  у  санаційних  процедурах  та  активно  розробляються  можливі 

варіанти фінансового забезпечення санації. Для кожного підприємства вибір 

джерел  фінансового  оздоровлення  є  індивідуальним  та  потребує  прискіп‐

ливого вивчення в першу чергу внутрішніх резервів санації.  
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ПОДАТКОВА	ПОЛІТИКА	ДЕРЖАВИ	ТА		
ЇЇ	ВПЛИВ	НА	ФІНАНСОВІ	РЕЗУЛЬТАТИ		

СУБ’ЄКТІВ	ГОСПОДАРЮВАННЯ	
 

Податкова  система  є  основою  фінансово  механізму  державного 

регулювання та одним із найважливіших важелів впливу на економіку. Подат‐

ки  суттєво  впливають  на  економічну  активність  підприємства,  оскільки 

змінюють процес кругообігу  грошових коштів,  зменшують величину отрима‐

них доходів і прибутку, зумовлюють зростання ціни на продукцію тощо. Тому 

завданням  державної  податкової  політики  є  не  лише  забезпечення  фінан‐

сової  бази  держави,  а  й  збереження  економічної  зацікавленості  суб’єктів 

господарювання у результатах власної діяльності. 

Податкова  політика  являє  собою  діяльність  держави,  що  направлена 

на  створення  умов  для  функціонування  підприємництва  шляхом  викорис‐

тання  податкових  важелів,  для  стимулювання  або  стримування  розвитку 

національного  виробництва.  Податки  впливають  на  фінансово‐господарську 

діяльність підприємств по двох основних напрямках: 

1.  На результат діяльності  суб’єктів  господарювання  через  включення 

податків у собівартість продукції, що впливає на розмір прибутку підприємств 

і є ціноутворюючим елементом.. 

2.  На  фінансовий  стан  підприємства  через  іммобілізацію  обігових 

коштів.  Відомо, що головною метою створення та подальшої діяльності будь‐

якого  господарюючого  суб’єкту  є  отримання  кінцевого  фінансового  резуль‐

тату, тобто прибутку. Отже, фінансовий результат – це  прибуток або збиток, 

який отримує господарюючий суб’єкт внаслідок своєї діяльності1.  

У  Податковому  кодексі  України  регулюються  взаємовідносини,  що 

визначають  вичерпний  перелік  податків  та  зборів,  що  справляються  в 

Україні  та  порядок  адміністрування  платників  податків  та  зборів,  їх  права 

та  обов´язки,  компетенцію  контролюючих  органів,  повноваження  та 

обов´язки  іх посадових осіб під час  здійснення податкового контролю. На 

думку зарубіжних експертів, Податковий кодекс, містить низку позитивних 
                                                            
1	 	Ніпіаліді	О.	Ю.	Фінанси	підприємств:	навчальний	посібник	/	О.	Ю.	Ніпіаліді,	Н.	 І.	Карпишин.	 –	
Тернопіль:	Економічна	думка,	2009.	–	232	с.	
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моментів,  проте він не вирішує  ключові проблеми податкової  політики  та 

адміністрування1. 

Податковий  вплив  на  результати  фінансово‐економічної  діяльності 

підприємств залежить від чинників, які прямо або опосередковано пов’язані з 

оподаткуванням.  Доцільно  виділити  основні  фінансово‐економічні  показни‐

ки,  які найбільшою мірою реагують на  зміни у податковій  системі. До  таких 

показників  варто  віднести  прибуток,  який  безпосередньо  змінюється  під 

впливом  податків,  вартість  основних  засобів,  які,  з  одного  боку,  оподатко‐

вуються у процесі їх придбання, а з іншого – вплив податків відчутний і при їх 

відтворенні,  власний  капітал,  який  формується  за  рахунок  прибутку  підпри‐

ємства й акціонерного капіталу. 

Податки знижують рівень прибутковості економічних суб’єктів, і в цьому 

полягає  основна  економічна  проблема  податкової  системи,  її  безпосередній 

об'єктивний  вплив  на  рівень  прибутковості  підприємств  у  бік  її  зменшення. 

Оскільки  підприємство  прагне  збільшити  свій  чистий  прибуток,  то  керівник 

намагається  послабити  дію  податків,  змінюючи,  якщо  це  можливо,  відповід‐

ним чином діяльність підприємства. Це і визначає вплив податків на результат 

економічної  діяльності  підприємства.  Якщо  сума  податків  перевищує  деякий 

допустимий рівень, який залежить від економічної ефективності підприємства, 

форми власності і податкових ставок, то настає зупинка розвитку. 

Теоретичний  аналіз  впливу різних податків  на поведінку  економічних 

суб’єктів  і  досвід,  нагромаджений  країнами  з  ринковою  економікою,  дають 

змогу сформулювати досить загальні вимоги (принципи оподаткування), яким 

повинна  відповідати  раціональна  податкова  політика.  Можна  виділити 

чотири  групи  принципів  оподаткування:  фіскально‐бюджетні,  політико‐

економічні, соціально‐етичні та принципи, що стосуються правової й технічної 

сторін оподаткування. Орієнтація в побудові податкової системи на цілі суто 

фіскального  характеру  не  дає  бажаних  результатів.  В  умовах  ринкової 

економіки  першорядне  значення має  вплив  податків  на  умови  конкуренції, 

на  ефективність  використання ресурсів  і  на  економічне  зростання.  Не менш 

важливими  є  адміністративні  видатки  щодо  збирання  податків,  а  також 

справедливість і рівномірність оподаткування. 

До групи фіскально‐бюджетних принципів входять принцип достатності та 

здатності  податкових  надходжень  до  збільшення;  до  групи  політико‐еконо‐

мічних  принципів  –  нейтральність  оподаткування  та  його  відповідність  цілям 

                                                            
1		Онисько	С.	М.,	Тофан	І.	М.,	Грицина	О.	В.	Податкова	система.	Підручник.‐Львів:	«Манголія	2006»,	
2013.	–	251	с.	
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економічного  зростання;  до  групи  соціально‐етичних  належать  принципи 

загального характеру та справедливість оподаткування. Принципи, що пов’язані 

з  правовою  та  технічною  сторонами  оподаткування,  включають  вимоги  щодо 

прозорості  та  практичності  норм  податкового  права,  а  також  забезпечення 

низького рівня адміністративних видатків, пов’язаних із стягуванням податків. 

Оптимальний  рівень  податкового  навантаження  є  важливим  чинником 

для  забезпечення  відповідної  динаміки  ділової  активності  суб’єктів  господа‐

рювання.  Так як держава прагне мобілізувати якомога більшу суму коштів для 

виконання  своїх  функцій,  а  платник  податків  зменшити  своє  податкове 

навантаження, оподаткування повинно базуватися на принципі відкритості. Тому 

перед  підприємствами  постає  проблема  надання  правдивої  та  достовірної 

інформації про свої фінансові результати у податкові органи, а перед державою 

– створення таких умов, що виключають випадків уникнення сплати податків. 

Результати  теоретичного  аналізу  свідчать  про  те,  що  держава,  керу‐

ючись  суспільними  інтересами,  формує  систему  взаємовідносин  із  підпри‐

ємствами,  які  на  практиці  досить  рідко  співпадають  з  інтересами  самих 

підприємств.  Вплив  податків  залежить  від  рівня  капіталізації  підприємств, 

вартості основних фондів, інвестиційної активності. Чим вищі дані показники, 

тим нижчим є вплив податків на формування економічного результату. 

В  цілому держава  повинна  проводити  таку  податкову  політику,  яка  б 

відзначалася  стабільністю,  стимулювала  суб’єкти    господарювання 

нагромаджувала фінансовий капітал з подальшим інвестуванням, створювала 

умови для зменшення товарообмінних (бартерних) операцій. 

 

 

Солтис	І.В.,	студентка	
Науковий	керівник	–	Колодій	А.В.,	к.е.н.,	доц.	
Львівський	національний	аграрний	університет	

	
АУТСОРСИНГ	–	ЯК	НОВИЙ	НАПРЯМ		
КРЕДИТНОЇ	ПОЛІТИКИ	У	ГАЛУЗІ		

СІЛЬСЬКОГО	ГОСПОДАРСТВА	УКРАЇНИ	
 

На  сьогоднішній день Україна  є  великою    аграрною  країною,  яка має 

значний  трудовий  та  ресурсний  потенціал.  Проте,  аналізуючи  динаміку 

кількості  сільськогосподарських  підприємств  з  2014  по  2016  рр.,  спосте‐

рігаємо тенденцію до їх зменшення. Більшість з них стають банкрутами, так як 
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не  в  силі  самі  себе  профінансувати.  Дослідженням  проблеми  розвитку  та 

удосконалення  кредитних  відносин  в  аграрній  сфері  займаються  Андрійчук 

В.Г., Алексійчук В.М., Гончаренко В.В., Дем’яненко М.Я., Доманчук Т.Г., Дудар 

Т.Г.,  Дусановський  С.Л.,  Зіновчук  В.В.,  Крисальний  О.В.,  Лайко  П.А.,  Малік 

М.Й., Месель‐Веселяк  В.Я., Мороз  А.М.,  Паламарчук  В.О.,  Поплавський  В.Г., 

Примостка  Л.О.,  Саблук  П.Т.,  Саблук  Р.П.,  Стельмащук  А.М.,  Чухно  А.А., 

Яремчук І.Г. та інші вчені1. 

Згідно  з  класифікацією  СОТ  заходи щодо  підтримки  сільського  госпо‐

дарства поділяються на три групи: програми «жовтої», «зеленої» та «блакит‐

ної» скриньок. «Жовту скриньку», до якої належить  і програма здешевлення 

кредитів  підприємств  АПК,  утворюють  бюджетні  програми  субсидування, 

спрямовані  на  стимулювання  виробництва  та  підвищення  прибутковості. 

Програми «зеленої  скриньки»  −  програми,  які  не  впливають  на  торгівлю  чи 

виробництво або їх вплив є мінімальним, тобто результатом такої підтримки 

не є надання цінової підтримки виробникам: бюджетні програми з  інформа‐

ційних,  дорадчих  послуг,  послуг  з  боротьби  з  хворобами  та  шкідниками 

рослин і тварин, послуги з просування продукції, охорони довкілля, науково‐

дослідні програми та ін. До «блакитної скриньки» відносять прямі платежі за 

програмами  скорочення  виробництва,  які  базуються  на  фіксованій  посівній 

площі та обсягах продукції або здійснюються на 85% чи менше від базового 

рівня виробництва, або виплачуються на фіксовану кількість поголів’я2. 

Внаслідок  політичної  ситуації,  яка  склалася  у  нашій  країні,  значно 

зменшилися  видатки  із  державного  бюджету  на  дотації  для  сільськогоспо‐

дарських підприємств та погіршилася інвестиційна привабливість. В рази зросла 

вартість  банківського  кредитного  ресурсу.  Далеко  не  кожен  сільськогоспода‐

рський  товаровиробник має можливість  самостійно забезпечити себе фінансо‐

вим ресурсом, внаслідок чого може швидко втратити свою платоспроможність.  

За  даними Міністерства  аграрної  політики  та  продовольства  України, 

станом на 19  червня 2015  року 1443  підприємства  агропромислового  комп‐

лексу  залучили  кредити  загальним  обсягом  7,6  млрд  грн,  що  у  1,3  раза 

більше, ніж на відповідну дату 2014 року.  (5,6 млрд грн) Зокрема: понад 5,4 

млрд  грн  −  короткострокові,  1,2  млрд  грн  −  середньострокові  та  лише  894 

млн. грн. − довгострокові кредити. 

                                                            
1		Вдовенко	Л.	О.	Необхідність	аграрних	підприємств	у	кредитному	забезпеченні	/	Л.	О.	Вдовенко	
//	Вісник	Чернівецького	торговельно‐економічного	інституту.	–	2011.	–	Вип.	2.	–	Ч.	1.	–	С.	94–98.	

2		Кобута,	І.	Один	рік	України	у	СОТ	[Текст]	/	І.	Кобута,	В.	Жигадло,	А.	Заїка;	за	ред.	М.	Свєнчіцкі.	—	
К.	:	Аналітично‐дорадчий	центр	Блакитної	стрічки,	2009.	—	44	с.	
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Одним  із  способів  вирішення  проблеми  із  кредитуванням  аграрного 

сектору України є використання нового напрямку кредитної політики банків – 

аутсорсингу. Цей напрям  ґрунтується на передачі банківською установою на 

основі договору певних бізнес–процесів або виробничих функцій, аутсорсинг 

яких  не  впливає  на  виконання  банком  всіх  вимог  регулюючих  і  наглядових 

органів, третій особі.  

Аутсорсинг (від англійського outsourcіng – передача деяких внутрішніх 

функцій  зовнішнім  організаціям)  є  менш  витратним  та  надає  можливість 

зосередитись  на  ключових  напрямках  банківської  діяльності.  Перевагами 

аутсорсингу  є  зниження  операційних  витрат  та  вивільнення  фінансових, 

людських  і  матеріальних  ресурсів  банку  для  основного  бізнесу,  при  цьому 

підвищується якість продуктів або послуг. 

Завдяки використанню висококваліфікованої праці експертів і новітнім 

технологіям накопичується значний досвід з виконання певних закріплених за 

аутсорсером функцій. Як свідчить світова практика, в основному дозволяють 

делегувати будь‐які функції та операції кредитної установи, крім відповідаль‐

ності  вищого  керівництва,  включаючи  корпоративне  планування,  контроль, 

прийняття управлінських рішень і постановку завдань. 

Основною функцією аутсорсингового Контакт‐центру в плані управлін‐

ня кредитними ризиками в аграрному секторі економіки має бути кваліфіко‐

вана  оцінка  рівня  ризику  кредитних  операцій,  оцінка  фінансового  стану 

позичальників та вартості застави, враховуючи специфіку галузі. 

Використання  аутсорсингу  в  сфері  банківської  діяльності  в  Україні, 

враховуючи  його  специфіку,  виникає  необхідність  введення  законодавчого 

регулювання таких відносин, що включатиме встановлення меж делегування 

функцій  банку,  визначення  заборонених  до  передачі  функцій,  вимоги  до 

виконавця  таких  функцій,  оскільки  жоден  законодавчий  документ  в  Україні 

не містить такої інформації, за винятком Цивільного кодексу (ст. 626, ст.627), в 

яких йдеться про поняття та види договорів, а також про свободу договору1. 

Не менш важливими і необхідними в механізмі управління кредитним 

ризиком на державному рівні є: державна підтримка через механізм здешев‐

лення  кредитів  комерційних  банків;  активна  позиція  держави  в  розвитку 

агрострахування  через  використання  фінансових  інструментів,  виділення 

субсидій,  розробки  стандартних  страхових  продуктів;  державна  підтримка 

цінової політики аграрного сектору.  

                                                            
1	Цивільний	 кодекс	 України.	 Джерело:	 [Електронний	 ресурс].–	 Режим	 доступу:	 http://zakon5.	
rada.gov.ua/laws/show/435‐15.	
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Таким чином, з метою покращення умов кредитування галузі сільсько‐

го  господарства  пропонуємо  використовувати  новий  напрям  кредитної 

політики банківських установ – аутсорсинг,  сприяти створенню сприятливого 

інвестиційного клімату для залучення інвесторів. 

 

 

Томашевська	О.	В.,	студентка	
Науковий	керівник	–	Томашевський	Ю.	М.,	к.е.н.,	доц.		

Львівський	національний	аграрний	університет	
	

КОЛИВАННЯ	ВАЛЮТНОГО	КУРСУ		
ТА	ЙОГО	ВПЛИВ	НА	БАНКІВСЬКИЙ	СЕКТОР		
 

Валютний  курс  є  одним  з  найголовніших  макроекономічних  показ‐

ників.  Через  курс  національної  валюти  Центральний  банк  впливає  на  стан 

платіжного балансу країни, а також використовує його як інструмент монетар‐

ної  політики.  Валютний  курс  відображає  взаємодію національної  та  світової 

економік,  регулює  діяльність  багатьох  економічних  сфер.  Проте  зміни 

валютного  курсу  не  завжди  є  явищем  позитивним  і  можуть  призвести  до 

непередбачуваних  наслідків  у  різні  сфери  економіки.  На  сьогодні  ця  проб‐

лема є досить актуальна і потребує дослідження цієї проблеми  та порівняння 

теперішнього досвіду з попередніми роками.  

В  Україні  криза  банківської  системи  також  стала  наслідком  надмірної 

кредитної  експансії.  Високі  темпи  кредитування  української  економіки  стали 

можливими завдяки збільшенню сум зовнішніх запозичень на світових фінансо‐

вих ринках. Грошові ресурси за межами країни за вказаний період були значно 

дешевшими, ніж на внутрішньому ринку, тому банки нарощували свої борги. 

Ураховуючи  стабільну  цінову  ситуацію  в  країні,  Національний  банк 

України в поточному році вжив комплекс заходів, спрямованих на підтримку 

процесів економічного зростання шляхом стимулювання кредитної діяльності 

банків.  Зокрема,  було  знижено  облікову  ставку  та  ставки  за  кредитами 

рефінансування,  активно  проводились  операції  з  підтримки  ліквідності  бан‐

ківської системи через надання кредитів рефінансування та операції з купівлі 

цінних  паперів,  запроваджено  гнучкіші  вимоги  до  формування  банками 

обов’язкових  резервів.  Також  було  удосконалено  монетарні  механізми  та 

інструменти,  у  тому  числі  було  збільшено  терміни  можливої  підтримки 

ліквідності банків, а також підвищено дієвість облікової ставки. 
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Отже, за результатами проведеного дослідження щодо тенденції змін 

валютного  курсу  гривні,  для  недопущення  надмірних  курсових  стрибків  є 

необхідність: 

 посилення  ролі  НБУ  в  процесах  курсоутворення  шляхом  як  активних 
валютних  інтервенцій,  так  і  підвищення жорсткості  правил  торгівлі  на 

валютному ринку; 

 розвитку  механізмів  управління  гнучким  валютним  курсом  з  метою 
недопущення його різких стрибків і збереження оптимальної динаміки 

реального обмінного курсу гривні шляхом зниження темпів інфляції; 

 зміни концепції регулювання руху капіталів у напрямі зняття обмежень 
на приплив капіталу і посилення контролю за його відпливом. 

Для досягнення вищезазначених цілей першочерговими заходами для 

стабілізації ситуації на валютному ринку необхідні такі заходи: 

 перехід  до  нового  сценарію  регулювання  НБУ  валютного  курсу, 

основними ознаками якого має стати концентрація зусиль на створенні 

належних  інституційно–організаційних  умов  для  розвитку  ринкових 

засад  курсоутворення,  раціональнішого  використання  валютних  кош‐

тів,  посилення мотивації  суб’єктів  валютних  відносин  до  підтримання 

збалансованих валютних позицій; 

 встановлення  жорсткого  контролю  за  коштами,  які  отримують  банки 
через канал рефінансування; 

 суттєве посилення ролі валютних обмежень у системі валютного регу‐
лювання НБУ до моменту стабілізації ситуації на ринку; 

 заборона надання  кредитів  в  іноземній  валюті  позичальникам,  які  не 
мають валютних доходів; 

 заборона  будь‐яких  розрахунків  на  території  України  в  іноземній 
валюті. 

Разом  з  тим  девальвація  і  ревальвація  обмінного  курсу  гривні  може 

використовуватися регулятивними органами влади як ефективній інструмент 

для  покращення  торговельного  балансу  країни  і  підвищення  її  конкуренто‐

спроможності на  міжнародному ринку. 
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ПЕРЕХІД	УКРАЇНИ	НА	МСФЗ:		
ПЕРЕВАГИ	ТА	ОСНОВНІ	ВИМОГИ	

 

Протягом останніх  років  економічна  ситуація  в  нашій  країні  вказує на 

те,  що  необхідно  вносити  значні  структурні  зміни,  а  також  зумовлює 

закономірну  необхідність  масштабного  реформування  системи  ведення 

бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. 

Здійснення  реформ,  щодо  зміни  ведення  обліку  і  звітності  за  між‐

народними  стандартами,  створення  нової  нормативно  ‐  правової  бази 

вимагає рішення даної проблеми на національному рівні. 

Міжнародні  стандарти  фінансової  звітності  на  сьогоднішній  день  є 

найбільш  ефективним  інструментом  підвищення  прозорості  і  зрозумілості 

інформації,  яка  розкриває  діяльність  підприємств,  створює  достовірну  базу 

для  визнання  доходів  і  витрат,  оцінки  активів  і  зобов’язань,  яка  дозволяє 

об’єктивно  розкривати  і  відображати  існуючі  фінансові  ризики  у  суб’єктів 

господарювання,  а  також  порівнювати  результати  їх  діяльності  з  метою 

забезпечення  об'єктивної  оцінки  їх  потенціалу  та  ухвалення  необхідних 

управлінських рішень.  

Міжнародні  стандарти  фінансової  звітності  –  це  документи,  які 

визначають  загальний  підхід  до  складання  фінансової  звітності,  а  також 

пропонують варіанти обліку окремих засобів або операцій підприємств. Вони 

вміщують:  Міжнародні  стандарти  фінансової  звітності  IFRS,  Міжнародні 

стандарти  фінансової  звітності  IAS,  Тлумачення,  зроблені  Комітетом  з 

тлумачень міжнародної фінансової  звітності  (IFRIC)  або  колишнім Постійним 

Комітетом з інтерпретацій (SIC). 

Зазначимо,  що  дані  міжнародні  стандарти  носять  рекомендаційний 

характер, що найбільше відповідає теперішній ринковій економіці. 

Визначимо  основні  переваги  складання  фінансової  звітності  за 

міжнародними стандартами для різних категорій користувачів: 

1. Підприємства – покращення якості інформації для прийняття управлін‐

ських рішень та приваблення іноземних інвесторів до здійснення інвестицій. 

2. Інвестори – зміцнення довіри до поданої підприємством інформації 

та подання звітності про прибутковість в доступній формі. 
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3. Державні  органи  –  зміцнення  і  підвищення  привабливості  україн‐

ського ринку. 

4. Регулюючі  органи –  підвищення національних  стандартів  розкриття 

інформації звітності. 

Вигода  від  впровадження  міжнародних  стандартів  є  очевидною.  В 

результаті  введення МСФЗ  підприємства  маю  змогу  вийти  на  міжнародний 

ринок  та  залучати  додаткові  інвестиції,  через  те,  що  звітність  складена  за 

міжнародними стандартами більш зрозуміла та інформативна для іноземних 

інвесторів. 

При  переході  на  міжнародні  стандарти  необхідно  застосувати  норми 

МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». 

Але перш за  все необхідно  визначити дату  переходу.  При  складанні  першої 

звітності за МСФЗ необхідно чітко розрізняти: 

 дату переходу, тобто початок періоду, за який суб’єкт господарювання 
вперше подає  повну порівняльну  інформацію  за міжнародними  стан‐

дартами;  

 звітну дату першої фінансової звітності за МСФЗ. 

Для  того, щоб дотримувався принцип порівнянності даних дата пере‐

ходу на міжнародні стандарти повинна бути як мінімум за два роки до звітної 

дати  першого  подання  звітності  за  МСФЗ.  Для  дотримання  принципу 

порівнянності  даних  дата  переходу  на МСФЗ  повинна  бути  мінімум  на  два 

роки раніше звітної дати першої фінансової звітності за МСФЗ.  

За рекомендованими нормами МСФЗ фінансова звітність підприємства 

повинна  складатися  з  таких  елементів:  Звіт  про  фінансовий  стан,  Звіт  про 

прибутки  і  збитки,  Звіт  про  сукупні  доходи,  Звіт  про  зміни  у  власному 

капіталі,Звіт про рух грошових коштів. 

Суб’єкти  господарювання,  які  в  обов’язковому  порядку  або  на  добр‐

овільних засадах перейшли на застосування МСФЗ, при складанні фінансової 

звітності повинні:  

 керуватися  МСФЗ,  які  офіційно  затверджені  Міністерством  фінансів 

України; 

 розуміти  сутність  відмінностей  між  національними  вимогами  та 

основними принципами підготовки звітності за МСФЗ;  

 установити дату  переходу на МСФЗ для  визначення  першого  звітного 

періоду для подання звітності за МСФЗ. 

Отже,  можна  зробити  висновок,  що  звітність  складена  за  міжнарод‐

ними  стандартами  є  більш  інформативною  для  користувачів  і  в  свою  чергу 
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дає змогу інвесторам отримувати прозору інформацію про діяльність того чи 

іншого  суб'єкта  господарювання,  а  також  приваблює міжнародні  ринки  для 

вкладення власних активів. 

Також  зазначимо,  що  для  переходу  на  МСФЗ  необхідно  визначити 

конкретну дату  і  слідкувати нормам МСФЗ 1,  який є  своєрідною  інструкцією 

для  здійснення  першого  використання  міжнародних  стандартів  та  подаль‐

шого  ведення діяльності,  а  також розуміти  відмінності між національними  і 

міжнародними стандартами. 
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РОЗВИТОК	МЕТОДІВ	КОНТРОЛЮ	ЯКОСТІ	

ПРОДУКЦІЇ	ОВОЧІВНИЦТВА	ДЛЯ	ПІДВИЩЕННЯ	
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ	ПІДПРИЄМСТВ	
Овочі є важливими джерелом корисних мінеральних елементів  такими, 

як натрій, калій, кальцій, магній, фосфор, залізо. Для того, щоб продукція овочів‐

ництва була рентабельною, вона повинна бути безпечною для споживачів та за‐

довольняти певний рівень якості. З розвитком науки вдосконалюються методи 

виробництва продукції овочів та контролю їх якості. Тому актуальними є опера‐

тивні методи контролю концентрацій в овочах корисних та шкідливих елементів.  

Метою  проведення  досліджень  є  розробка  способу  швидкого  визна‐

чення концентрації корисних мінеральних та шкідливих речовин в овочевому 

соці за електричними параметрами. 

Для дослідження якості овочів необхідно розробити методи,  які б мали 

широку область використання, високу чутливість, розподільчу здатність, просту 

підготовку  проб  та  доступну  по  вартості  та  легкості  роботу  з  приладом  у 

виробничих  умовах,  значну  швидкість  проведення  аналізу.  Таким  вимогам,  в 

основному,  відповідають  кондуктометричні  методи  дослідження.  Кондукто‐

метричний метод  ґрунтується  на  вимірюванні  електричної  провідності  об’єктів 

контролю.  Показники,  що  характеризують  неелектричні  властивості  продукції, 

вимірюють,  перетворюючи фізико‐хімічні  властивості  речовин  та матеріалів  на 

електричний сигнал за допомогою різних первинних перетворювачів (сенсорів). 

В  основі  запропонованого  автором  способу дослідження  контролю показників 

якості овочевого соку лежить імітансний метод. На засадах кондуктометричного 

методу виконувалися експериментальні дослідження, суть яких полягає у подачі 

синусоїдального сигналу на досліджуваний розчин і аналізі відгуку на виході. 

Основними показниками, які досліджувались,  є:  кількісний вміст  іонів 

міді та натрію у моркв’яному соці. 

У  лабораторних  умовах  було  створено  модельні  рідини  –  соки  моркви 

відомих характеристик; модельні рідини поміщалися в ємнісний перетворювач з 

квадратними  графітовими електродами,  які  повністю  занурювалися  у  посудину 

(об’єм рідини не впливав на ємність перетворювача); RLС‐метр в асинхронному 

режимі роботи подавав тестовий сигнал на ємнісний перетворювач (в якості вхід‐

ного  тестового  сигналу подаємо  сигнал  синусоїдної форми);  у  відповідь на  тес‐

товий сигнал в асинхронному режимі одержуємо вихідний сигнал ‐ на RLС‐метр 
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поступають  характеристики  досліджуваної  модельної  рідини  (складові  елек‐

тропровідності  соку).  Вимірювали  активну G  і  реактивну В  складові  провідності 

(адміттансу);  дані  з  RLС‐метра  надходили  на  блок  опрацювання  результатів  та 

керування,  їх  опрацьовував  комп’ютер  і  подавав  дані  експерименту  у  вигляді 

файлу з розширенням dat; далі порівнювали результати вимірювань та зроблено 

висновки про кількісний склад мінеральних речовин у модельній рідині. 

Отже, для успішної конкуренції продукції на внутрішньому та зовніш‐

ньому ринку підприємствам доцільно проводити аудит  її якості. Внутрішній 

аудит  якості  продукції  доцільно  проводити    підприємству  для  визначення 

можливостей її покращення та для декларування відповідності своєї продук‐

ції  нормам якості.  Внутрішній аудит якості має  грунтуватися на кількісному 

оцінюванні якісних характеристик продукції. Зовнішній аудит якості продук‐

ції  доцільно  проводити  покупцям  та  замовникам  продукції  сільсько‐

господарських  підприємств  або  організаціям    за  дорученням  замовника,  а 

також  сторонніми  незалежними  акредитованими  організаціями,  які  здійс‐

нюють сертифікацію на відповідність вимогам ДСТУ. На основі проведеного 

огляду методів контролю якості овочів визначено, що перспективним мето‐

дом кількісного аналізу мінеральних речовин в овочах є електричний метод 

дослідження рідин, який базується на засадах кондуктометричного методу.  

Встановлено залежності  активної  та реактивної  складових провідності 

овочевого  соку  з  домішками  іонів міді  та  натрію  від  частоти  електромагніт‐

ного поля у діапазоні частот 50 Гц‐100 кГц. Виміряні значення співставляються 

із  встановленими  значеннями  для  порівняння.  За  результатами  порівняння 

роблять висновок про вміст шкідливої речовини. Використання встановлених 

залежностей  покращують  інформативність  електричних  досліджень,  і  таким 

чином підвищують оперативність аналізу показників якості овочів.  

Запропоновано  структура  вимірювального  засобу  для  імітансного 

контролю  показників  якості  овочевого  соку.  Описаний  вимірювальний  засіб 

та отримані залежності дають можливість провести експрес‐метод контролю 

концентрації шкідливих та корисних мінеральних речовин в овочевих соках за 

електричними параметрами. 

Дана методика дозволить кількісно оцінити якісні показники продукції. 
На підставі результатів аудиту доцільно проводити маркування продукції, яке 

б відображало рівень її якості. Впровадження запропонованого методу дасть 
можливість оперативно контролювати якість овочів у виробничих умовах при 

незначних  матеріальних  ресурсах,  що  підвищить  конкурентоспроможність 

вітчизняного аграрного сектора. 
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Бондаренко	О.В.,	пошукувач		
Одеський	національний		університет	ім..	І.І.	Мечникова	

	
ДО	СТВОРЕННЯ	НОВОГО	МЕХАНІЗМУ	
МУНІЦИПАЛЬНОГО	УПРАВЛІННЯ		

 

Важливим напрямком формування  нового механізму муніципального 

управління  стає  визначення  необхідних  і  усунення  надлишкових  функцій 

управління, а також підтримання оптимального складу функцій, яке спрямо‐

ване на усунення неефективного державного втручання в економіку. Повинні 

бути  скасовані  функції,  які  не мають  під  собою достатніх  правових  підстав  і 

перешкоджають  реалізації  прав  населення,  або  покладають  додаткові  обо‐

в'язки на господарюючі суб'єкти. 

Для  запобігання  появи  нових  надлишкових  функцій  важливо  зако‐

нодавчо  закріпити  процедуру  доказу  доцільності  запровадження  заходів  з 

регулювання  підприємницької  діяльності  на  муніципальному  рівні.  До 

введення  нової  регулюючої  функції  слід  обґрунтувати,  що  досягнення  мети 

неможливо  ринковими  методами  або  саморегулюванням,  і  сукупні  втрати 

для  економічних  суб'єктів  будуть  значно  менше,  ніж  ефект.  Введення 

процедури  доказу  доцільності  нових  заходів  державного  і  муніципального 

регулювання дозволить скоротити число знову прийнятих надлишкових функ‐

цій  і  зменшити  сукупні  витрати  підприємств  на  ведення  бізнесу,  підвищити 

тим самим їх конкурентоспроможність1. 

Розвиток  механізмів  саморегулювання  процесів  соціально‐економіч‐

ного  розвитку муніципального  утворення  також дозволить  підвищити  ефек‐

тивність  регулювання  видів  діяльності.  Такі  інститути  саморегулювання,  як 

страхування відповідальності, участь в компенсаційному фонді можуть забез‐

печити  більш  ефективний  захист  прав  споживачів,  ніж  такі  адміністративні 

методи, як ліцензування. В результаті стане можливим розвиток ефективних 

інститутів  саморегулювання,  яким може бути  передана  частина функцій,  які 

виконуються муніципальними органами управління. 

Наступним напрямком є формування ефективної системи муніципаль‐

них  закупівель,  що  передбачає  розробку  нормативно‐правових  та  методич‐

них  документів,  а  також  формування  системи  ефективного  контролю  за 

                                                            
1	 Захарченко	 В.І.	 Наукові	 основи	 управління	 ринковою	 системою	 регіону	 :	 	 [Монографія]	 /	 В.І.	
Захарченко,	Т.К.	Метіль,	І.А.	Топалова.	–	Одеса:	Атлант,	2016.	–	316	с.	
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дотриманням законодавства про державні  та муніципальні  закупівлі,  в  тому 

числі  системи збору  та аналітичної обробки підсумкових показників  конкур‐

сів.  Крім  того,  доцільним  є  створення  системи  оцінки  якості  муніципальних 

закупівель  замовниками  і  агентствами,  формування  і  розвиток  системи 

електронних  закупівель  для  муніципальних  потреб,  а  також  реалізація 

програм підвищення кваліфікації фахівців з управління державними закупів‐

лями, включаючи створення нових і атестацію існуючих регіональних центрів 

з підготовки кадрів. 

З  метою  підвищення  довіри  місцевої  громади  до  муніципальних 

органів  управління  необхідно  створення  системи  своєчасного  інформування 

населення про діяльність муніципальних органів, що дозволяє їм впливати на 

прийняті суспільно‐значущі рішення. Для забезпечення відкритості діяльності 

муніципальних органів управління необхідно: по‐перше, прийняти законодав‐

ство про доступ до інформації про діяльність муніципальних органів управлін‐

ня,  що  закріплює  принцип  розкриття  будь‐якої  інформації  за  запитами 

населення  через  загальнодоступні  інформаційні  системи,  крім  конфіден‐

ційної,  а  також  законодавчо  врегулювати  питання  закриття  інформації;  по‐

друге,  розробити  і  впровадити зручні для користувачів портали муніципаль‐

них органів управління, що містять необхідну інформацію для господарюючих 

суб'єктів і населення; по‐третє, створити дієві канали впливу місцевої громади 

на  рішення,  що  приймаються  через  публічні  обговорення,  проведення 

обов'язкових  консультацій  на  ранніх  стадіях  прийняття  рішення,  громадські 

експертизи соціально значущих рішень. При цьому повинні бути розроблені 

нормативно‐правові акти, що регламентують вимоги до організації публічних 

обговорень, приватно‐державних консультацій, а також методичні матеріали 

та рекомендації щодо їх реалізації1. 

Потрібно  відзначити,  що  в  країні  діють  різні  підходи  формування 

системи  місцевого  самоврядування:  в  одних  регіонах  України  місцеве 

самоврядування  здійснюється  на  рівні  районів,  в  інших –  тільки  в містах,  в‐

третіх – в частині населених пунктів2. 

Відповідно до нового закону всі території регіонів України слід розме‐

жувати між міськими  і сільськими поселеннями, об'єднати групи поселень в 

муніципальні  райони.  Необхідно,  як  мінімум,  два  рівня  органів  місцевого 

                                                            
1	 Новоселов	 А.С.	 Регион:	 теория	 и	 практика	 управления	 экономикой	 /А.С.	 Новоселов.	 –	
Новосибирск:	ИЭОПП	СО	РАН,	2011.	–	468	с.	

2	 Шульц	 С.	 Економічний	 простір	 України:	 формування,	 структурування	 та	 управління	 :		
[Монографія]	/С.Шульц.	–	Львів:	ІРД	НАНУ,	2010.	–	408	с.	
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самоврядування з самостійними органами влади, бюджетами, прибутковими 

та  видатковими  повноваженнями:  рівень  муніципальних  районів  (міських 

округів)  і  рівень  поселень.  Таким  чином,  буде  закладена  ідея  формування 

дворівневої  системи  місцевого  самоврядування  з  фіксованим  переліком 

повноважень муніципальних утворень різного типу. Нові підходи просторової 

організації  місцевого  самоврядування  вимагають  ясності  у  вирішенні  таких 

питань,  як  розмежування  повноважень,  розподіл  податкових  доходів, 

встановлення  загальних  принципів  організації  міжбюджетних  відносин,  а 

також  схеми  взаємодії  регіональних  і  місцевих  органів  влади  в  частині 

надання фінансової допомоги. Ці питання в даний час знаходяться в першій 

фазі  реалізації  закону,  тому  важливо  якомога  раніше  виявити  ключові 

напрямки їх практичного вирішення. 

 

 

Браточенко	О.О.,	студентка	
Науковий	керівник	–	Герасименко	О.В.,	к.е.н.,	доц.	
Львівський	національний	університет	ім.	І.	Франка	

	
ФУНКЦІОНУВАННЯ	ВІЛЬНИХ	ЕКОНОМІЧНИХ		

ЗОН	ЯК	ШЛЯХ	ВИХОДУ	З	КРИЗИ	
 

В  умовах  сучасної  кризи  провадження  ефективної  підприємницької 

діяльності неможливе без здійснення постійних фінансових вливань у розвиток 

бізнесу  та  створення  на  початковому  етапі  сприятливих  умов  для  господа‐

рювання. Тобто актуалізується питання необхідності пожвавлення інвестиційних 

потоків, що може реалізуватись в межах вільних економічних зон (ВЕЗ). 

В Україні ВЕЗ були створені у 1998‐2000 рр. на строк від 20 до 60 років. 

Документами  про створення ВЕЗ були визначені особливості оподаткування 

на  їх  територіях,  а  саме:  зменшення  діючої  ставки  податку  на  прибуток, 

звільнення від оподаткування інвестицій, звільнення від сплати ввізного мита 

та  податку  на  додану  вартість,  звільнення  від  обов’язкового  продажу 

надходжень в  іноземній валюті, звільнення від плати за землю та від сплати 

зборів до деяких бюджетних фондів.  

Загальна територія, на яку поширювався режим ВЕЗ та  території пріо‐

ритетного розвитку (ТПР) – 6360 тис. га, або 10,5 % території України.  

Але  з  2005  року  суб’єкти  господарювання  у  ВЕЗ  і  на  ТПР  здійснюють 

свою діяльність за загальними правилами оподаткування та не мають жодних 
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спеціальних  преференцій.  Окрім  того,  пільги  були  скасовані  у  зв’язку  зі 

зловживаннями на територіях ВЕЗ. 

Так, А.М.  Соколовська у  своїй праці «Проблеми моніторингу ефектив‐

ності надання податкових пільг в Україні» зазначає, що: «Скасування у 2005 р. 

та поновлення згодом деяких податкових пільг для частини суб’єктів господа‐

рювання  (сумлінних  інвесторів)  спеціальних  економічних  зон  і  територій 

перспективного  розвитку,  також  технопарків,  виявилося  виправданим  кро‐

ком, оскільки надані  їм пільги використовувалися неефективно – не підкріп‐

лювались  адекватним  зростанням  податкових  надходжень  від  реалізації 

інвестиційних проектів,  інвестицій, обсягів реалізованої продукції,  створення 

нових робочих місць».  

Проте,  згідно  з  дослідженнями  О. С.  Попович,  К. Ю. Редько,  «надхо‐

дження  до  бюджету  по  областях,  де  діяли  вільні  економічні  зони,  після 

ліквідації пільг якщо  і  зросли,  то на величину, незрівнянно меншу, ніж сума 

податкових  надходжень  у  1999  р.,  а  у  Львівській  і  Волинській  областях  та 

Автономній Республіці Крим вони навіть зменшились».  

Створення вільних економічних зон,  яке має здійснюватися виключно 

під контролем держави, можна розглядати як один  із виходів з економічної 

кризи.  До  такої  думки  дійшли  експерти  під  час  засідання  круглого  столу  на 

тему: «Можливості  та  перспективи  України  в  подолання  економічної  кризи. 

Вільні  економічні  зони  як  альтернативний  інструмент  інвестиційної  та  регіо‐

нальної політики», що відбулося у приміщенні Верховної Ради 27 квітня 2016 

року. 

Звідси постає питання про доцільність ліквідації преференцій у ВЕЗ та 

сьогоднішнє  їхнє  відновлення.  Щоб  знайти  відповідь  на  нього,  слід 

звернутись до досвіду введення ВЕЗ в інших країнах Європи. 

Зокрема, співставними є масштаби діяльності України і Польщі: у 2005 

р.  у польських ВЕЗ реалізовувалося 650 проектів, а в українських ВЕЗ  і ТПР – 

751.  Натомість  результативні  показники  суттєво  відрізняються.  У  Польщі  в 

рамках  спеціальних  зон  було  залучено  4,8  млрд.  дол.  США  інвестицій  та 

створено 63 тис. робочих місць у той час, як вітчизняні показники становили, 

відповідно, 1,6 млрд. дол.  та 46  тис. робочих місць. Ще більш вражаючим є 

порівняння  обсягів  наданих  податкових  пільг:  483  млн.  дол.  у  Польщі  і  832 

млн. дол. в Україні.  

У свій час європейська спільнота висунула претензії до польських ВЕЗ, 

що  були  пов’язані  з  природою  та  величиною  державної  допомоги  на  їх 

території.  Як  наслідок,  були  прийняті  зміни  до  закону  «Про  спеціальні 
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економічні  зони»  З  одного  боку,  стало  дозволено  в  основному  зберегти 

набуті  права  інвесторів  у  ВЕЗ,  а  з  іншого –  захистити  спільний  ринок  від 

перешкод у сфері функціонування правил конкуренції.  

Загалом,  у Польщі було створено 15 ВЕЗ, 14  з  яких працює  і дотепер,  їх 

загальна  площа  зросла  втричі  (з  6,5  до  18,7  тис.  гектарів  станом  на  2015  р.)  і 

постійно збільшується, оскільки відкриваються нові майданчики для інвестицій. 

Станом на 2015 р. в польські ВЕЗ було залучено орієнтовно $34 млрд. (за 

середнім курсом 1995‐2015 рр.). Протягом останніх 20 років видано майже 2700 

інвестиційних дозволів, а роботу знайшли близько 300 тис. людей.  

Отже, в умовах євроінтеграції, в Україні є можливість відтворити пільги 

у вільних економічних зонах. Насамперед, необхідно привести законодавство 

до відповідного рівня, спираючись на досвід Польщі, яке би ефективно проти‐

діяло  зловживанням  на  даних  територіях  та  створенню  офшорів,  підтриму‐

вало здорову конкуренцію в країні. Як наслідок, проекти, задіяні на території 

ВЕЗ  будуть  покращувати  інвестиційний  клімат  в  державі  та,  відповідно, 

приносити  високі  фінансові  результати  і  сприятимуть  виходу  економіки 

України з кризи. 

 

 

Джиговська	Л.І.,	студентка	
Науковий	керівник	–	Герасименко	О.В.,	к.е.н.,	доц.	

Львівський	національний	університет	ім.	Івана	Франка	
	

СОЦІАЛЬНО‐ЕКОНОМІЧНИЙ	РОЗВИТОК	РЕГІОНІВ	
УКРАЇНИ	В	УМОВАХ	ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ	

 

Євроінтеграційні  прагнення  України  стали  невід’ємними  реаліями 

політичного сьогодення, а європейські орієнтири набули практичного втілен‐

ня у низці рішень та дій і української держави, й офіційних органів Євросоюзу, 

але  суспільно‐політична  ситуація    в  Україні  у  2014  –  на  початку  2015  рр. 

призвела  до  значних  змін  у  соціально‐економічному  розвитку  регіонів  і 

зумовила необхідність чіткого окреслення напрямів подальших змін держав‐

ної регіональної політики. 

Висока фінансова залежність держави, проблеми внутрішнього характеру 

й будь‐які інші дестабілізуючі фактори стають причинами зниження економічної 

та,  відповідно,  національної  безпеки.  Тому  необхідною  умовою  для  нормаль‐

ного  стійкого  розвитку  країни  стає  забезпечення  захисту  життєво  важливих 
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інтересів  громадян,  суспільства  та держави.  Упродовж останніх  років  в  Україні 

зростає диференціація регіонів за рівнем соціально‐економічного розвитку. 

У 2014  р.  соціально‐економічний розвиток більшості  регіонів  характе‐

ризувався  подальшим  зменшенням  промислового  виробництва,  відпливом 

інвестиційного  капіталу,  нестійкою  експортною  динамікою,  скороченням 

обсягів будівництва, звуженням внутрішнього ринку, погіршенням ситуації на 

ринку праці і загальним падінням рівня доходів. 

Так,  за  підсумками  січня‐липня  2016  р.  найбільше  зростання  обсягів 

виробництва  сільськогосподарської  продукції  спостерігається  у  Тернопіль‐

ській  (8,5%),  Одеській  (8,5%)  і  Львівській  (7,2%)  областях,  у  порівнянні  із 

січнем‐липнем  2015  р.  Тоді  як  спад  виробництва  спостерігався  у  Дніпро‐

петровській  (‐5,3%),  Миколаївській  (‐7%)  та  Херсонській  (‐9,5%)  областях. 

Варто  зазначити,  що  саме  Миколаївська  та  Херсонська  області  формують 

досить  значну частку сільськогосподарського виробництва України. 

У  минулому  році  спостерігалося    поглиблення  негативних  тенденцій  у 

промисловості більшості регіонів. За підсумками січня‐липня 2016 р. обсяги про‐

мислового  виробництва  найбільше  скоротились  у  Чернівецькій  (‐8,5%),  Івано‐

Франківській  (‐8,8%)  та  Сумській  (‐11,4%)  областях.  Також  відбулось  зростання 

обсягів у Луганській (у 1,8 рази), Чернігівській (9,9%) та Київській (9,2%) областях. 

Значний тиск на розвиток промисловості регіонів чинить ситуація на Сході. 

Саме  загострення  кризи  вплинуло  на  появу  проблем  промислового 

комплексу  регіонів,  які  накопичувались  роками:  надмірна  залежність  від 

зовнішньої  кон’юнктури  на  ринках  основних  експортних  товарів,  висока 

енерго‐  та матеріалоємність  виробництва, що  стало  причиною різкого  зрос‐

тання собівартості, дефіцит коштів для модернізації основних фондів, скоро‐

чення  збуту  на  внутрішньому  ринку  через  зменшення  попиту  на  продукцію 

проміжного споживання та інвестиційного призначення. 

За даними Державної служби статистики України у 2015 р. в економіку 

України  іноземними  інвесторами  вкладено  3,8  млрд.  дол.  США  прямих 

інвестицій, що на 1,3 млрд. дол. США більше ніж у 2014 р. 

Cтаном на 31.12.2015 р. обсяг залучених прямих  іноземних  інвестицій 

(акціонерного  капіталу)  в  економіку  України  становив 43,4  млрд.  дол.  США, 

що  на  2,3  млрд.  дол.  США  менше  ніж  у  2014  р.  Найбільший  обсяг  прямих 

інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості  (30,6 %),  а  також в 

установах фінансової та страхової    діяльності (27,3 %). 

Вже у січні‐липні 2016 р. приріст прямих іноземних інвестицій відбувся 

у  м.  Києві  (10,1%),  Кіровоградській  (8,9%)  та  Харківській  (6,9%)  областях. 
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Основними  країнами‐інвесторами  надалі  залишаються:  Кіпр  (11091,7  млн. 

дол. США), Німеччина  (5447,4 млн. дол. США), Нідерланди  (5769,0 млн. дол. 

США), Велика Британія  (1969,0 млн. дол. США), Швейцарія  (1476,5 млн. дол. 

США)  та Австрія (2629,8 млн. дол. США). Загальний приріст прямих інвестицій 

по Україні склав 5,4%. При всій ситуації, що склалась на даний момент, обсяг 

прямих  інвестицій  з  України  в  економіку  країн  світу  на  1  липня  2015  р. 

Становив 6254,4 млн. дол., у т.ч. у країни ЄС – 6015,4 млн. дол. (96,2% загаль‐

ного обсягу), в інші країни світу – 239,0 млн. дол. (3,8%). 

У  січні‐липні  2016  р.  найбільший  приріст  капітальних  інвестицій 

спостерігався  у Миколаївській  (105,9%),  Херсонській  (101,5%)  та Полтавській 

(62,2%) областях. Усі інвестиції припадають на сільське господарство, промис‐

ловість, будівництво та інше. Також відбувся спад у інвестиціях у м. Києві, він 

становив 20,8%.  Причиною цього стану  стало масштабне вилучення інвести‐

цій,  що  свідчить  про  найбільше  за  всі  часи  падіння  інвестиційної  приваб‐

ливості регіонів. Загальний обсяг капітальних інвестицій в 2015 році становив 

8,185 млрд. грн., що на 45,1% більше, ніж роком раніше. 

Вкрай суперечливою протягом року була динаміка зовнішньої торгівлі 

регіонів.  Сальдо  зовнішньої  торгівлі  товарами  набуло  від’ємних  значень  у 

обсязі  682,6  млн.  дол.  США,  що  більшою  мірою  є  результатом  значного 

скорочення імпорту, ніж приросту експорту. 

За  підсумками  січня‐липня  2016  р.  експорт  товарів  зменшився  у  20 

регіонах,  найбільш  помітно  у  Запорізькій  (‐31,5%),  Рівненській  (‐36,6%)  та 

Чернігівській  (‐37,8%)  областях.  Збільшилися  обсяги  експорту  товарів  у 

Луганській  (у  4,6  рази),  Івано‐Франківській  (35,2%)  та  Львівській(13,9%) 

областях. Загальний приріст експорту товарів по Україні становив ‐10,7%. 

За підсумками 2015 р. найкращим регіоном за рівнем соціально‐еконо‐

мічного розвитку в Україні стало місто Київ. В першій п’ятірці за економічними 

показниками опинились Харківська, Чернівецька,  Івано‐Франківська, Дніпро‐

петровська  області,  які  розділили  2‐5  місце  відповідно.  У  свою  чергу 

найгіршими регіонами  за  рівнем  соціально‐економічного  розвитку  в  Україні 

визнано  Кіровоградську,  Миколаївську,  Чернігівську,  Луганську  та  Донецьку 

області (від 21 до 25 місця відповідно). 

Отже,  розростання  негативних  тенденцій  у  регіонах,  посилене  кризо‐

вою  ситуацією  економіки  Сходу  України,  формує  низку  загроз  подальшої 

дестабілізації  розвитку. Доцільно  згадати про  такі  загрози:  подальше  скоро‐

чення  промислового  виробництва,  зниження  інвестиційної  спроможності 

регіонів, зменшення обсягу інвестиційного капіталу, поглиблення диспропор‐
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ційності  соціально‐економічного  розвитку  регіонів  через  непривабливість 

традиційних галузей і територій для інвестування тощо. 

Першочерговим  завданням для  України    у  сфері  євроінтеграції  є  впо‐

рядкування основних показників  соціально‐економічного розвитку  регіонів  і 

країни  в  цілому,  оскільки,  це  сприятиме    розвитку  економічних  відносин 

України ‐ ЄС і виходу країни на міжнародну арену з конкурентоспроможними 

товарами і послугами. 

 

 

Івко	О.	С.,	студент	
Науковий	керівник	–	Красномовець	В.А.,	к.е.н.,	доц.	

Черкаський	національний	університет	ім.	Богдана	Хмельницького	
	

СКЛАДОВІ	ПОНЯТТЯ	«УПРАВЛІННЯ		
ЯКІСТЮ	ТУРИСТИЧНОЇ	ПОСЛУГИ»	

 

Розвиток світового туризму у XXI столітті спрямований на створення без‐

печних  умов  для  подорожуючих,  що  забезпечується  функціонуванням  багато‐

рівневої  системи  безпеки  і  ґрунтується  на  принципах  міжнародної  політики  в 

туризмі. 

Індустрія  туризму  характеризується  тим,  що  основна  увага  в  ній  при 

створенні системи якості продукту звертається на якість сервісу. Якість сервісу 

‐  ключ  до  комерційного  успіху.  Готелі  і  ресторани,  екскурсійні  бюро  і 

туристичні  агентства  часто  при  абсолютно  однаковій  матеріальній  базі  та 

ідентичному  напрямку  діяльності  відрізняються  один  від  одного  тільки 

рівнем сервісу, що є інколи головним в конкурентній боротьбі за споживачів.  

Всесвітня  туристична  організація  визначає  якість  в  туризмі  як 

«результат процесу, що спрямований на задоволення законних потреб, вимог 

і  очікувань  споживача  (подорожуючого)  по  відношенню  до  туристичних 

об’єктів і послуг, відповідно до договірних умов, і таких основних параметрів 

якості,  як  безпека  та  захист,  гігієна,  доступність,  прозорість,  дійсність  та 

підтримання гармонії між відповідною туристичною діяльністю та людським і 

природним середовищем» 1. 

                                                            
1	Міжгалузева	програма	забезпечення	захисту	та	безпеки	туристів	на	2007‐	2012	роки	:	28.11.07	
№	 73	 /	 387	 /	 811	 –	 Офіц.	 вид.	 –	 К.	 Міністерства	 культури	 і	 туризму	 України,	 Міністерства	
внутрішніх	 справ	України,	Міністерства	України	 з	питань	надзвичайних	 ситуацій	та	у	 справах	
захисту	населення	від	наслідків	Чорнобильської	катастрофи,	2007.	–	18с	
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Палеха  О.  Ю.  у  своєму  дисертаційному  дослідженні  дає  наступне 

визначення  якості  туристичного  продукту:  це  комплекс  взаємодії  складових 

показників,  які  формують  цілісність  туристичної  послуги,  що  відповідає 

певним  регламентованим  нормативам  в  їх  діяльності,  які  призводять  на 

виході відповідності і задоволеності очікувань конкретного споживача 1. 

У  зв’язку  з  тим,  що  туристичний  продукт  є  складним  та  багато‐

аспектним,  на  його формування  та  якість  впливають  ряд факторів.  В  залеж‐

ності  від  стадії  реалізації  туристичного  продукту,  вони  діють  на  нього  як 

самостійно, так і у взаємозв’язку між собою. 

Зважаючи  на  значну  кількість  факторів,  що  впливають  на  якістю 

туристичної послуги, управління нею є важливою функцією у сфері діяльності 

підприємства. 

Управління якістю містить у собі методи і види діяльності оперативного 

характеру, спрямовані одночасно на управління процесом і усунення причин 

незадовільного функціонування на відповідних стадіях петлі якості. 

Поліпшення  якості  –  постійна  діяльність,  спрямована  на  підвищення 

технічного рівня продукції, якості  її виготовлення, удосконалювання елемен‐

тів виробництва і системи якості. 

Призначення  постійного  поліпшення  системи  управління  якістю  — 

підвищення  ймовірності  задоволеності  замовників  та  інших  зацікавлених 

сторін 2.  

При розробці  системи управління якістю обслуговування на  туристич‐

ному підприємстві має бути забезпечено органічну, планову взаємодію усіх її 

підсистем  на  всіх  етапах  функціонування.  Основними  з  них  є  дев’ять 

підсистем управління (рис. 1). 

Формування  нормативно‐методичної  бази  з  метою  подальшого  плану‐

вання, аналізу, контролю, обліку та стимулювання якості праці й обслуговування 

у сфері туризму є доцільним з точки зору поширення системних підходів в управ‐

лінні якістю туристичного обслуговування та оптимізації управлінських рішень з 

питань  управління  якістю  туристичного  продукту.  Сукупність  усієї  нормативно‐

методичної бази, нормативно‐технічної документації має планомірно перерости 

в систему стандартизації у сфері туризму та підприємств туристичної індустрії. 

                                                            
1	 Палеха	 О.	 Ю.	 Управління	 якістю	 складових	 туристичних	 послуг	 :	 автореф.	 на	 здобуття	 наук.	
ступеня	 канд.	 екон.	 наук	 :	 спец.	 08.00.04	 (економіка	 та	 управління	 підприємствами)	 /	 О.	 Ю.	
Палеха.	–	Київ,	2011.	–	23с.	

2	ДСТУ	9000‐2007	“Системи	Управління	Якістю.Основні	положення	та	словник”.	—	[Електрoнний	
ресурс].	 —	 Режим	 доступу:	 document.ua/sistemiupravlinnja‐	 jakistyu.‐osnovni‐polozhennja‐ta‐
slovniknor14237.html	
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Рис.	1.	Підсистеми	управління	якістю	обслуговування	на	туристичному	

підприємстві	1	
 

Посилення координації діяльності структурних підрозділів туристичних 

підприємств  при  вирішенні  завдань  із  досягнення  мети  управління  сприяє 

розвитку  системи  методів  управління  якістю  туристичного  обслуговування, 

тому координація функцій управління  із  загальними завданнями управління 

якістю туристичного обслуговування є важливою її складовою. 

Таким чином можна зробити висновок, що якість туристичної послуги ‐ 

це сукупність властивостей туристичних послуг, процесів і умов комплексного 

обслуговування  із  задоволення  обумовлених  або  передбачуваних  потреб 

туристів під час їхнього відпочинку, подорожей та інших складових туристич‐

ного  продукту,  а  управління  якістю  туристичної  послуги  ‐  скоординовані  дії 

щодо спрямовування та контролювання діяльності організації стосовно якості 

                                                            
1 Денисенко М. П. Формування системи управління якістю послуг у сфері туризму	/ М. П. 
Денисенко, Н. М. Терещенко //	Наукові праці МАУП. - 2014. - Вип. 1. - С. 134-138.	
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туристичної  послуги.  Система  управління  якістю  туристичної  послуги  –  це 

здатність  підприємства  досягти  своїх  цілей,  забезпечувати  конкурентоспро‐

можність  послуг,  котра  визначається  діючою  системою  організації  та  управ‐

ління підприємства. 

 

 

Капітан	М.В.,	студент	
Науковий	керівник	–	Грубінка	І.І.,	к.е.н.	

ВП	НУБіП	України	«Мукачівський	аграрний	коледж»		
	

ДЕЯКІ	ПАРАДИГМИ	СУЧАСНОГО	СТАНУ	
БАНКІВСЬКОЇ	СИСТЕМИ	УКРАЇНИ	

 

Банківська  система  України  —  це  складова  економічної  системи 

держави,  що  включає  в  себе  Національний  банк  України;  інші  банки  (рези‐

денти  та  нерезиденти,  зареєстровані  у  встановленому  законодавством 

порядку  на  території  України);  небанківські  фінансові  установи,  виключною 

діяльністю  яких  є  прийняття  вкладів,  розміщення  кредитів  або  ведення 

рахунків  клієнтів;  Фонд  гарантування  вкладів  фізичних  осіб;  банківську 

інфраструктуру, а також зв'язки та взаємини між ними.  

 
Таблиця	1	

Системно	важливі	банки	в	Україні	станом	на	2015	рік	

№ Банк 
Активи банку на 
01.01.2015, млрд. 

грн. 

Частка від розміру 
активів усіх банків в 

Україні на 01.01.2015, % 

1	 ПриватБанк	 204,5	 15,5	
2	 Ощадбанк	 128,1	 9,7	
3	 Укрексімбанк	 125,9	 9,5	
4	 Дельта	Банк	 60,3	 4,5	
5	 Промінвестбанк	 52,6	 3,9	

6	 UniCredit	Bank	 48,2	 3,6	
7	 Райффайзен	Аваль	 46,8	 3,5	
8	 Сбербанк	Росії	 46,7	 3,5	

*	згідно	даних	НБУ	1	

                                                            
1	 Матеріали	 офіційного	 сайту	 Національного	 банку	 України.	 –	 [Електронний	 ресурс].	 –	 Режим	
доступу:	http://www.bank.gov.ua.	
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Починаючи з 2015 року Національний банк України щороку проводить 

класифікації системно важливих банків. Системно важливими є банки, діяль‐

ність яких впливає на стабільність банківської  системи.  Системна важливість 

визначається щорічно на основі  таких критеріїв як загальний розмір активів, 

зобов'язань юридичних та фізичних осіб, системні взаємозв'язки в банківській 

системі (об'єм міжбанківського кредитування) та об'єм кредитування найваж‐

ливіших секторів економіки. 

Проаналізувавши дані за 2015 рік можна зробити висновок, що найбіль‐

шими  банками  України  були  ПриватБанк,  Ощадбанк  та  Укрексімбанк  сумарна 

кількість активів яких нараховувала 458,5 млрд. грн. Що цікаво, з восьми банків, 

що  входять  до  статусу  системно  важливих,  чотири  з  іноземним  капіталом,  а 

саме: Промінвестбанк, UniCredit Bank, Райффайзен Аваль та Сбербанк Росії.  

 
Таблиця	2	

Системно	важливі	банки	в	Україні	станом	на	2016	рік	

№ Банк 
Активи банку на 
01.01.2016, млрд. 

грн. 

Частка від розміру 
активів усіх банків в 

Україні на 01.01.2016, %
1	 ПриватБанк	 264,8	 21,1	
2	 Ощадбанк	 159,3	 12,7	
3	 Укрексімбанк	 141,2	 11,2	

*	дані	НБУ	

 

Розглянувши  таблицю  2,  ми  бачимо,  що  список  системно  важливих 

банків в Україні скоротився до трьох: ПриватБанк, Ощадбанк та Укрексімбанк, 

які все ще залишаються найбільшими банками України. Частка активів вище 

перерахованих банків становить 45% від розміру активів усіх банків в Україні, 

що майже половина, бачимо що 2 з цих банків є державними 

 
Таблиця	3	

Показники	діяльності	банків	України	в	2016	році	

Назва показника 

01
.0

2.
1

6 

01
.0

3.
1

6 

01
.0

4.
1

6 
01

.0
5.

1
6 

01
.0

6.
1

6 

01
.0

7.
1

6 

01
.0

8.
1

6 

01
.0

9.
1

6 

Кількість	діючих	банків	 116	 113	 111	 109	 106	 102	 101	 100	
з	них:	з	іноз.	капіталом	 41	 41	 43	 42	 41	 39	 39	 39	

у	т.ч.	зі	100%	іноз.	капіталом	 17	 17	 17	 16	 16	 16	 16	 16	
Частка	іноз.	капіталу	у	

статутному	капіталі	банків,	%	
42,8	 43,2	 48,8	 45,9	 39,6	 54,7	 53,3	 53,3	

*	дані	НБУ	
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З таблиці наведеної вище, просліджується стрімке скорочення кількості 

діючих  банків  у  2016  році,  якщо  станом  на  01.02.2016  року  їх  було  116,  то 

майже за півроку 16 банків завершили свою діяльність. 

 

 
Рис.	1.	Кількість	банків	в	Україні	за	роками*	

*	дані	НБУ	

 

За допомогою вище наведеного графіка можна помітити, що початком 

масової ліквідації банків в Україні був 2014 рік.  

Так, ще на початку 2014‐го року в державі функціонували 180  банків, 

нині ж їх залишилось 100. Чимало експертів намагаються пояснити це війною, 

спадом в економіці,  і далі лунають звинувачення на адресу НБУ та власників 

банків.  Проте  існує  ще  одна  серйозна  проблема,  про  яку  рідко  говорять  у 

публічній площині, – це масова відмова корпоративних позичальників плати‐

ти за  своїми боргами разом  із незаконним виведенням заставного майна з‐

під примусового стягнення банком. За різними оцінками, з допомогою таких 

схем банків було позбавлено застав на десятки мільярдів гривень. 

Усе  це  призводить  до  того,  що  держава  змушена  –  замість  банків‐

банкрутів  –  проводити  виплати  на  десятки  мільярдів  гривень.  Для  цього 

виділяють величезні  гроші з бюджету,  тобто з кишень громадян України, які 

могло б бути використано на соціально значущі чи інвестиційні програми. 

Як реально розв’язати цю проблему: 

 внести зміни до закону «Про нотаріат», зобов'язавши нотаріусів перевіря‐
ти реєстр судових рішень перед внесенням будь‐яких змін до реєстрів. 

 поліпшити захист електронних реєстрів від злому та несанкціонованого 
доступу. 

 ухвалити низку законів, які поліпшать захист прав кредиторів. 
 провести  комплексну  реформу  судової  системи  та  прокуратури,  щоб 

уникнути шахрайських дій і незворотності покарання для винних осіб. 
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В  цілому  становище  банківської  системи  України  м'яко  кажучи  не 

найкраще.  І  це  підтверджується  у  звіті  Global  Competitiveness  Report  Все‐

світнього  економічного  форуму  в  Давосі  (дані  на жовтень  2015)  де  йдеться 

про те, що за показником надійності українські банки є найгіршими у світі — 

140 місце. 

Отже,  стан  банківської  системи  України  зараз  є  кризовим,  стрімко 

скоротився  капітал  банків  і  їх  кількість,  високою  є  питома  вага  проблемної 

кредиторської  заборгованості,  як  один  із  аспектів  для  його  поліпшення,  на 

нашу  думку,  необхідно  удосконалити  законодавчу  базу  діяльності  банків, 

поліпшити  роботу  із  єдиною  базою  позичальників,  а  також  вдосконалити 

підходи до їх фінансової оцінки, де потрібно врахувати не тільки фінансовий 

стан,  але й корпоративні права, що повинно зменшити ризикову складову у 

діяльності банків. 

 

 

Маслик	Р.О.,	аспірантка	
Львівський	національний	університет	ім.	Івана	Франка	

	
СВІТОВІ	ТЕНДЕНЦІЇ	СОЦІАЛЬНОГО	ЗАХИСТУ	

НАСЕЛЕННЯ	ТА	ЇХ	ВПЛИВ	НА	ПОБУДОВУ	МОДЕЛІ	
СОЦІАЛЬНОГО	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	В	УКРАЇНІ	

 

В  сучасному  світі  соціальний  захист  населення  є  основним атрибутом 

соціальної  політики  будь‐якої  держави.  У  економічно  розвинених  державах 

соціальний  захист  виступає  важливою  частиною  національної  економіки, 

видатки на яку складають сьогодні більше четвертини валового внутрішнього 

продукту.  Найбільш  розвинуті  системи  соціального  захисту  мають  країни 

Європейського  союзу.  Саме  в  них  з’явились  та  отримали  розвиток  перші 

соціальні  програми,  завдяки  чому  системам  соціального  захисту  сучасні 

європейські  економіки  отримали  назву  соціально‐орієнтованих.  Як  свідчить 

досвід багатьох держав ЄС існування виваженої системи соціального захисту, 

що  охоплює  всіх  громадян,  не  тільки  приводить  до  покращення  добробуту, 

але й  сприяє  економічному  зростанню  та  стабілізації  політичної  і  соціальної 

ситуації в державі. Визначний вплив на побудову сучасних систем соціального 

захисту мають демографічні тенденції. Все це викликає необхідність пошуку в 

країнах  ЄС  нових  шляхів  узгодження  економічної  та  соціальної  складової  в 

державному управлінні. 
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Існує  кілька  варіантів моделей  соціально‐ринкового  господарства,  які 

можна  класифікувати  за  такими  критеріями,  як  місце  соціальної  політики 

серед національних пріоритетів  (тобто альтернатива між  соціальним добро‐

бутом  і  економічним  зростанням);  розподіл  соціальних функцій між  держа‐

вою,  суспільством  і  підприємницьким  сектором;  роль  держави  (обсяг  пере‐

розподілу  ВВП,  частка  зайнятих  у  державному  секторі).  У  світовій  практиці 

виділяють такі моделі соціальної політики держави: Скандинавську  (Швеція, 

Данія, Норвегія, Фінляндія), Англо‐Саксонську (США, Канада, Великобританія), 

Континентальну  (ФРН,  Австрія,  Бельгія,  Нідерланди,  Швейцарія),  Середзем‐

номорську (Греція, Італія, Іспанія) (див. табл. 1). 

 
Таблиця	1	

Порівняння	соціальних	моделей	економіки	

Критерії 
виділення 
моделі 

Скандинав
ська 

Англо-
Саксонськ

а 

Континентальн
а 

Середземномор
ська 

Головна	
специфіка	

соціальної	моделі	

Участь	
населення	в	

житті	
суспільства	і	
соціальна	

згуртованість	

Орієнтація	на	
матеріальний	
добробут	
через	

зайнятість	

Корпоративно‐
професійна	основа	
—	колективні	
договори	

Основна	орієнтація	
на	пенсійну	систему;	

сегментація	
соціальних	виплат	

за	статусом	

Основна	
відповідальність	

Держава	 Держава	 Ринок	праці	й	
система	

страхування	

Сім’я	та	церква	

Вид	солідарності	 Суспільна	 Переважно	
індивідуальн

а	

Економічна	 Сімейна	

Рівень	
перерозподілу	

доходів	

Високий	 Середній	 Обмежений	 Обмежений	

Рівень	соціальних	
послуг,	що	
надаються	

Середній/	
високий	

Середній/	
високий	

Диференційовани
й	

Низький	

Ступінь	
охоплення	
соціальними	
послугами	

Усі		
громадяни	

Усі	
громадяни	

Усі		
зайняті	

Переважно	
малозабезпечені	

Фінансування	 Податки	 Податки	 Страхові		
внески	

Страхові	внески	та	
інші	джерела	

Управління	 Держава/	
профспілки	

Держава	 Страхові	
організації,	які	
самостійно	

управляються	

Страхові	організації,	
які	самостійно	
управляються	
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Проаналізувавши  системи  соціального  захисту  у  вибраних  країнах, 

потрібно сказати, що кожна країна перш за все  обирає для себе таку систему, 

яка б не тільки змогла б гарантувати якісний розвиток населення країни, а й 

змогла  б  забезпечити  її  економічний  розвиток.  Орієнтиром  такого  розвитку 

для будь‐якої країни є обсяг валового внутрішнього продукту, що припадає на 

кожного члена суспільства.  

На  сьогодні  Україна  знаходиться  серед  найбідніших  країн  світу  за 

рівнем  розвитку  ВВП  на  душу  населення.  На  початок  2016  р.  в Україні  ВВП 

на душу населення  становило 2001,6 дол.  Тоді  як ще в 2013  р.  цей  показник 

був  набагато  вище —  4185,481 дол.  Порівняно  з  іншими  пострадянськими 

державами  у 2016  році  ВВП  на душу  населення  в Казахстані  становив 

11488 дол.,  в РФ —  8 183 дол.,  у Білорусі —  6425 дол.  Як  бачимо  Україна 

за рівнем ВВП на душу населення — на останньому місці в Європі.  

Розглянувши    національні  моделі  соціально‐орієнтованої  економіки, 

що  характеризують  різні  підходи  до  вирішення  соціальних  цілей  і  задач, 

дозволяють  виявити  деякі  закономірності,  що  є  важливими  для  побудови  

сучасної моделі соціального розвитку України. 

Урахування  світового  досвіду  при формуванні  якісно  нової  соціальної 

стратегії  в  Україні,  дозволяє  визначити  низку  пріоритетних  задач  в  даній 

сфері, що мають місце в теперішній час: 

1.  розширення  соціальної  бази,  зокрема  охорони  здоров'я,  освіти  і 

культури, для мобілізації соціальних чинників в цілях розвитку економіки; 

2. удосконалення структури та вартості споживчого кошика з урахуван‐

ням  споживання  соціально  значущих  послуг,  необхідних  для  відтворення 

робочої  сили,  а  також  встановлення  мінімального  розміру  оплати  праці  на 

рівні споживчого кошика; 

3. активізація соціальної політики через фінансування соціальної сфери 

підприємствами,  оскільки  якісне  споживання  послуг,  наприклад,  охорони 

здоров'я і освіти безпосередньо впливає на продуктивність праці працівників; 

4. посилення соціальних принципів, перехід від переважно соціальної 

підтримки  до  переважно  соціального  страхування  населення  з  диферен‐

ціацією залежно від соціальних ризиків розмірів страхових виплат, страхових 

внесків; 

5. посилення адресності та цільового використання бюджетних коштів, 

забезпечення справедливого перерозподілу. 

Проведений  аналіз  показав,  що  кожній  моделі  соціальної  політики 

держави властиві свої переваги і недоліки. Отже, задача української держави 
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на  сучасному  етапі  –  не  просто  скопіювати  зарубіжну  модель  соціальної 

політики,  а  сформувати  свою  специфічну  модель,  враховуючи  позитивні  й 

згладжуючи негативні сторони зарубіжних моделей. Очевидно, що повернен‐

ня  України  до  патерналістської  моделі  соціальної  політики  неможливе, 

маючи на увазі негативні моменти даної моделі.  Головна причина полягає в 

тому,  що  в  сучасних  умовах  переважно  бюджетне  фінансування  соціальних 

галузей стикається з нестачею фінансових ресурсів. 

 

 

Потеляхіна	А.О.,	студентка	
Науковий	керівник	–	Красномовець	В.А.,	к.е.н.,	доц.	

Черкаський	національний	університет	імені	Богдана	Хмельницького	
	

МЕТОДИКА	«ТАЄМНИЙ	ПОКУПЕЦЬ»	В	СИСТЕМІ	
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	ЯКОСТІ	ТУРИСТИЧНИХ	ПОСЛУГ	

 

Ринок товарів і послуг в Україні уже досяг того рівня насиченості, коли 

кількість і асортимент товарів та наданих послуг не слугує достатньою конку‐

рентною перевагою. На перше місце виходить фактор якості надання тієї або 

іншої послуги. 

Одним  з  інструментів  оцінювання  якості  сервісу,  який  останніми 

роками стає все більш популярним,  є методика Mystery Shopping  («Таємний 

покупець»), що було  започатковано в США  та поширилася  у  світі наприкінці 

ХХ сторіччя 1.  

Mystery  Shopping  –  один  із  методів  маркетингових  досліджень, 

спрямований  на  оцінку  і  відстеження  ефективності  роботи  обслуговуючого 

персоналу  компанії  (продавці,  консультанти,  оператори,  менеджери  з 

продажу,  керівники  відділів/підрозділів  і  багато  інших  співробітників,  які 

мають безпосередній контакт зі споживачами) 2. 

Послуга  «Таємний  покупець»  може  застосовуватися  як  інструмент 

контролю  та  управління  якістю  надання  послуг,  інструмент  маркетингових 

досліджень,  виявлення  слабких  сторін  і  конкурентних  переваг  тощо.  Основ‐

                                                            
1	 Дослідницька	 компанія	 Action	 Data	 Group.	 Короткий	 огляд	 ситуації	 на	 ринку	 послуг	 Mystery	
Shopping	//	Наук.	пр.	Дніпропетровськ.	–	2011	–	С.	16‐22	

2	Сутність	аутсорсингу	оцінки	якості	сервісу	на	основі	методики	Mystery	Shopping	та	перспективи	
його	 розвитку	 в	 Україні [Електронний	 ресурс]	 /	 О.	 П.	 Логвінова	 // Економічна	 стратегія	 і	
перспективи	розвитку	сфери	торгівлі	та	послуг.	‐	2013.	‐	Вип.	1(1).	‐	С.	298‐303.	–	Режим	доступу:	
http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2013_1(1)__43	
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ною  метою  послуги  є  побічна  оцінка  рівня  сервісу  компаній,  які  діють  на 

різних типах ринків (телекомунікації,  Інтернет, фінансові послуги, агробізнес, 

фармацевтика, автомобільна галузь та інші). 

Основними формами методики «Таємний покупець» є: 

1. Замовлення товарів або послуг телефоном (Mystery Calls); 

2. Замовлення товарів або послуг через Інтернет; 

3. Звичайна перевірка (особистий візит Mystery Shopping). 

В туристичній сфері послуга «Таємний покупець» відіграє важливу роль 

в оцінюванні якості надання туристичних послуг. Досить часто для створення 

бренду,  слогану  і  логотипу  туристичних міст  Європи,  використовують метод 

досліджень Mystery  Shopping.  Метод  полягає  в  тому,  що  звичайні  туристи 

проходять  маршрути  вихідного  дня,  де  зазначають  індивідуальність  міста, 

цікаві екскурсійні програми, гостинність та доброзичливість жителів.  

Об’єкти дослідження методу Mystery Shopping в туризмі зображені на 

рис. 1. 

	
Рис.	1.	Об’єкти	дослідження	методу	Mystery	Shopping	в	туристичній	галузі	

  

Як  відомо,  туристичний  бізнес  не  може  існувати  без  готельно‐ресто‐

ранного  бізнесу,  і  саме  в  цій  сфері  найчастіше  використовують  характери‐

зований нами метод. 

У ресторанному бізнесі поліпшення якості сервісу, завжди призводить 

до  підвищення  рівня  продажів.  Сервіс  –  це  найбільш  дієва  зброя  в 

конкурентній боротьбі. А висока якість обслуговування, в кінцевому підсумку, 

є  передумовою  успішного  розвитку  бізнесу  та  основною  конкурентною 

перевагою.  Саме  метод Mystery  Shopping  є  інструментом  для  дослідження 

рівня  сервісу  і  підвищення  його  якості  в  ресторанному  бізнесі.  Основна 

перевага методу –  це демонстрація в цифрах реального положення  справ в 

ресторані,  а  також  зворотній  зв’язок  з  відвідувачами,  який  виражений  у 

вимірних показниках згідно заданих критеріїв.  

Туроператори	та	
туристичні	агенції	

Заклади	готельного	та	
ресторанного	
господарства	

Об’єкти	
дослідження	
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Завдяки  методу Mystery  Shopping  потенційні  клієнти  можуть  бачити 

об’єктивну оцінку закладу, роботу персоналу, якість обслуговування, і саме це 

є найголовнішою перевагою використання цього методу в туристичній сфері. 

Методика «Таємний покупець» має низку проблем,  таких як: низький 

рівень  зацікавленості  підприємств  у  додатковому  вкладанні  грошей  в 

поліпшення якості та безпеки послуг, відсутність кваліфікованих спеціалістів у 

сфері надання послуг «Таємний покупець», відсутність законодавчої бази, яка 

регламентує  діяльність  таємних  покупців  1.  Втім,  водночас  саме  методика 

Mystery  Shopping  дозволяє  підвищити  мотивованість  персоналу,  оцінити 

адекватність і повноту прийняття у компанії стандарту обслуговування спожи‐

вачів, виявити недоліки в бізнес‐процесах.  

 

 

Пукало	О.,	пошукувач	
Львівський		національний	університет	імені	Івана	Франка	

	
МАЛЕ	ПІДПРИЄМНИЦТВО	ЯК	СТРУКТУРНИЙ	

КОМПОНЕНТ	РИНКОВОЇ	ЕКОНОМІКИ	
 

З урахуванням розмірів підприємств, масштабів їх діяльності підприєм‐

ництво поділяють на мале, середнє та велике. Поруч з фірмами‐гігантами, які 

мають  багатомільярдний  оборот  та  задіяні  сотні  тисяч  працівників, 

функціонують  і  розвиваються  малі  фірми,  на  яких  зайняті  буквально  кілька 

осіб. Безперечно що розмір підприємства залежить від   його функції,  техно‐

логічного  типу  виробничого  процесу,  спроможності  адекватно  реагувати  на 

зміни ринкової ситуації, на рух попиту, появу нових потреб у суспільстві, тощо. 

Світовий досвід  і практика господарювання засвідчують, що найважливішою 

ознакою ринкової економіки є існування і взаємодія багатьох великих, серед‐

ніх  і  малих  підприємств,  їх  оптимальне  співвідношення.  Практика  ринкових 

економік  доводить,  що  най  динамічнішим  елементом  структури  народного 

господарства, яке перманентно еволюціонує, є мале підприємництво. 

Зарубіжний  досвід,  позитивні  результати  розвитку  малого  підприєм‐

ництва  в  країнах,  які  пройшли  етап  реформування  економічних  систем 

засвідчують, що  воно  є  ключовим  засобом  усунення диспропорцій  на  окре‐

мих  товарних  ринках,  створення  додаткових  робочих  місць  і  скорочення 

безробіття, активізації інноваційних процесів, розвитку конкуренції, швидкого 

насичення  ринку  товарами  та  послугами.  На  наше  переконання,  малі 
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підприємства,  за  певних  умов  та  підтримки  з  боку  держави  ‐  потенційно 

інноваційні,  гнучкі  й  витратоефективні,  мають  підприємницький  досвід  і 

достатній  професійний  рівень.  Вагомою  ознакою  сучасного  етапу  економіч‐

ного  розвитку  є  становлення  (для  постсоціалістичних  країн)  і  подальше 

вдосконалення (для розвинутих країн) змішаної економіки ринкового типу.  

Адже  ринковий  тип  економічної  організації  суспільства,  конкурентно‐

ринковий  спосіб  координації  економічних  процесів  і  прийняття  рішень  у 

межах  національних  економічних  систем  є,  на  наш  погляд,  найперспектив‐

нішим,  оскільки  стає  історично  виправданим  для  країн,  що    стоять  перед 

проблемою вибору способу соціально‐економічного розвитку. Також, важли‐

во  зазначити,  що  об'єктивними  економічними  важелями  сучасної  ринкової 

економіки  є  ефективне  і  переважно  раціональне  використання  виробничих 

ресурсів,  динамізм,  конкурентність,  високі  адаптаційні  властивості  науково‐

технічного прогресу, тощо. Адже, ринковий механізм господарювання забез‐

печує свободу економічного вибору, реалізацію власного інтересу та взаємну 

узгодженість ринкових суб'єктів. 

Безперечно,  що  вагомими  ознаками  ринкової  економіки  є  реалізація 

підприємницького  потенціалу,  мобілізація  самостійної  ініціативи  господар‐

ського суб'єкта, де  власне мале підприємництво  і виступає рушійною силою 

соціально‐економічного розвитку. 

Таким  чином,  з  огляду    на  викладене  вище,  доходимо  висновку,  що 

мале підприємництво є органічним структурним елементом ринкової еконо‐

міки. Саме воно є тою складовою сектору економіки, яка історично і логічно 

відігравала  роль  необхідної  передумови  утворення  ринкового  середовища. 

Варто, також зазначити, що мале підприємництво було первинною вихідною 

формою ринкового господарювання у вигляді дрібнотоварного виробництва. 

З  огляду  на  це,  дрібнотоварне  підприємництво  відіграло    суттєву 

структуроутворюючу  роль  в  історії  становлення  економіки  конкурентно‐

ринкового типу. Можемо зробити висновок, що ця специфіка та функціональ‐

не  призначення  малого  підприємництва  набувають,  на  сучасному  етапі, 

кардинального  значення  для  країн,  які  прямують  шляхом  відтворення 

ринкової  системи  господарювання.  Отож,  спроможність  малого  підприєм‐

ництва  до  структуроутворення  ринку  висуває,  на  передній  план,  завдання 

його  відродження  і  спрямовує  до  першочергових  заходів  реформування 

економіки України на її перехідному етапі економічного розвитку. 
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Сиротюк	К.С.,	аспірант		
Львівський	національний	аграрний	університет	

	
ПЕРСПЕКТИВИ	РОЗВИТКУ		
БІОЕНЕРГЕТИКИ		В	УКРАЇНІ	

 

В  Україні  нині  склалась  ситуація,  що  змушує  мінімізувати  обсяги 

використання  викопного  палива,  насамперед  через  те,  що  запаси  палива 

вичерпуються,  а  його  споживання  забруднює  навколишнє  середовище. 

Іншим важливим питанням, яке потребує негайного вирішення є зменшення 

впливу парникових газів на навколишнє середовище. Як показали розрахунки 

обмеження  змін  клімату  і  утримання  його  на  безпечному  рівні,  за  якого 

можна уникнути небезпеки для  існування екосистем,  у  ХХІ  столітті  доцільно 

використовувати лише чверть обсягу викопного палива, яке нині вважається 

економічно вигідним для споживання. 

На  21‐й  конференції  сторін  рамкової  конвенції  ООН  зі  зміни  клімату 

була прийнята нова міжнародна кліматична угода – Паризький договір, який 

приходить  на  зміну  Кіотському  протоколу.  Набирає  чинності  Паризький 

договір  з  1  січня  2021  року  після  ратифікації  щонайменше  55  державами, 

обсяг  викидів  парникових  газів –  ПГ –  яких  становить щонайменше 55%  від 

загальносвітових.  Паризький  договір  потенційно  накладає  на  Україну  нові 

зобов’язання із скорочення викидів ПГ до 70 %.   

Саме  ці  проблеми  цінового  характеру  на  викопні  енергоресурси  та 

глобальні зміни клімату спонукали уряди держав до перегляду енергетичних 

стратегій,  диверсифікації  і  удосконалення  механізмів,  спрямованих  на 

розвиток  біоенергетики.  Поряд  з  тим,  що  енергія  отримана  з  біомаси 

характеризується  низькими  витратами  на  виробництво,  широкою  сферою 

використання,  екологічністю,  вона  є  новим  та  альтернативним  джерелом 

доходу для сільськогосподарських підприємств, що сприяє створенню нових 

робочих місць, а також підвищує значимість сільської місцевості. 

За даними енергетичного балансу України у 2014 р. вся біоенергетика 

заміщувала  3  млрд.  м3  газу/рік,  частка  відновлюваних  джерел  енергії  в 

загальному  постачанні  первинної  енергії  склала 2,6%.  Темп  зростання  за 

2010‐2014  рр.  становив  42%  в  рік.  При  такому  темпі  зростання  до  2020  р. 

біоенергетика може виготовляти 5,4 млрд. м3 газу/рік. 

Євроінтеграційні  наміри  України  вказують  на  те,  що  її  енергетична 

сфера  повинна  розвиватися  в  напрямку,  узгодженими  європейськими  стан‐
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дартами та векторами. З лютого 2011 р. Україна стала членом Європейського 

Енергетичного  Співтовариства,  метою  діяльності  якого  є  лібералізація 

енергетичних  ринків  та  запровадження  законодавчих  норм  Європейського 

Союзу у галузях електроенергетики,  газу, охорони навколишнього середови‐

ща і поновлюваних джерел енергії.  

Проте  існує  низка  проблем,  які  створюють  труднощі  для  успішного 

розвитку біоенергетики в Україні. Недосконалість вітчизняного законодавства 

з розвитку біоенергетики та відсутність чітких механізмів державної підтрим‐

ки  даної  галузі  є  основними  причинами  низького  рівня  інвестицій  і  поста‐

чання  альтернативних  енергоносіїв.  Розвиток  біоенергетики  найбільше 

гальмує невідповідність стандартів та системи сертифікації біопалива згідно з 

критеріями сталості використання біомаси. 

Державна  політика  розвитку  галузі  біоенергетики  в  Україні  повинна 

базуватися  на  гармонізації  законодавства  України  із  законодавством ЄС,  впро‐

вадженні  відповідних  фінансових  стимулів  та  механізмів,  а  саме:  пільгове 

кредитування, «зелені»  тарифи, компенсація затрат на придбання    і  інсталяцію 

обладнання, митна політика, лізинг (придбання обладнання), оподаткування. 

З  численних  європейських  механізмів  стимулювання  відновлюваної 

енергетики в нашій країні діє тільки один – «зелені» тарифи, і то не в повному 

обсязі. 

Нині  в  Україні  діє  Енергетична  Стратегія  України  на  період  до  2030 

року, проте в даному документі не конкретизовано цілі з розвитку ВДЕ – не 

зазначено  частку  ВДЕ  у  ВКЕ,  яка  має  бути  досягнута  у  2020  р.,  а  цифрова 

інформація щодо ВДЕ, яка все ж наведена, є необґрунтовано заниженою. Для 

покращення ситуації в Україні вже розроблено два проекти нового документу 

– Енергетичної Стратегії на період до 2035 року. 

Перший проект Стратегії підготовлено Національним інститутом страте‐

гічних  досліджень,  згідно  якого  заплановано  досягнення  частки  ВДЕ  у  ВКЕ 

11% у 2020 р. та 20% у 2035 році. При цьому внесок відновлюваних джерел в 

загальне  виробництво  електроенергії  становитиме  13%  у  2020  р.  та  18%  у 

2035 р.  

Другий варіант проекту Енергетичної Стратегії до 2035 року, Нова Енер‐

гетична стратегія України (НЕС), було розроблено Центром Разумкова разом з 

іншими  провідними  неурядовими  громадськими  організаціями  та  науково‐

дослідними інституціями України.  

На відміну від першого проекту енергетичної стратегії України до 2035 

р. та від діючої редакції енергетичної стратегії України до 2030 р., проект НЕС 
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планує скорочення споживання первинних ПЕР з 105,7 млн. т н.е. в 2014 р до 

102,6  млн.  т  н.е.  в  2035  р.  Це  створює  правильні  орієнтири  для  розвитку 

енергозбереження і енергоефективних технологій і є безперечним позитивом 

даного  документу.  Проте  цілі  з  розвитку  ВДЕ  на  2020  р.  не  відповідають 

зобов’язанням  України,  прийнятим  перед  Енергетичним  Співтовариством, 

про необхідність досягти 11% ВДЕ в валовому кінцевому споживанні енергії.  

Отже,  розвиток  біоенергетики має  відбуватися  на  основі  економічної 

конкуренції  з  іншими  джерелами  енергії  з  одночасним  впровадженням 

заходів  державної  підтримки  перспективних  технологій,  що  відображують 

суспільний  інтерес  до  підвищення  рівня  енергетичної  безпеки,  екологічної 

чистоти та протидії глобальним змінам.  

 
 

Ситник	Н.В.,	аспірант		
Львівський	національний	університет	імені	Івана	Франка	

	
ІНФОРМАЦІЙНО‐КОМУНІКАЦІЙНІ	ТЕХНОЛОГІЇ		
ЯК	СТИМУЛ	СОЦІАЛЬНО‐ЕКОНОМІЧНОГО	

РОЗВИТКУ	УКРАЇНИ	В	УМОВАХ	ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ	
 

Запровадження стратегічного курсу на інтеграцію України до Європей‐

ського Союзу передбачає утвердження системи принципів та моделі розвитку 

країни прийнятої Євросоюзом, а також здійснення інституціональних перетво‐

рень  з  метою  досягнення  стандартів,  показників  соціально‐економічного 

розвитку, властивих для країн Євросоюзу. 

Впровадження  інформаційно‐комунікаційних  технологій  (ІКТ)  в  усі 

сфери життя  повинні  відігравати  визначальну  роль  у  ефективному  розвитку 

України    та  якісному  покращенні  життя  її  громадян.  Саме  про  таку  високу 

інтегральну  оцінку  значення  використання  ІКТ  свідчать  програми  розвитку 

багатьох  країн,  зокрема  стратегія  соціально‐економічного  розвитку  Євро‐

пейського  Союзу  «Європа  2020»,  відповідно  до  якої  виконання  6  базових 

ініціатив ґрунтується на виконанні сьомої ініціативи «План розвитку цифрових 

технологій в Європі» 1. 

                                                            
1	Постанова	Верховної	ради	УкраїниПро	Рекомендації	парламентських	слухань	на	тему:«Реформи	
галузі	 інформаційно‐комунікаційних	 технологійта	 розвиток	 інформаційного	 простору	
України».Схвалено	 Постановою	 Верховної	 Ради	 Українивід31	 березня	 2016	 року№	 1073‐VIII,	
Режим	доступу:	[http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1073‐19]	
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Під час формування науково‐технічної стратегії в рамках зовнішньоеко‐

номічної політики держави необхідне застосування якомога ширшої палітри 

іноземного  досвіду  у  відповідних  галузях  заради  забезпечення  можливості 

вибору  для  наслідування  окремих  прикладів  з  числа  запровадження 

інструментів та підходів. 

По‐різному  розв’язується  й  питання  щодо  рівня  централізованості 

науково‐технічного  регулювання.  Так,  якщо  у  Великій  Британії,  що  є  прик‐

ладом використання відносно децентралізованих підходів,  відсутнє жорстке 

державне планування науково‐технічної політики,  то  у Франції  воно відіграє 

значну  роль  і  передбачає  щорічне  виділення  пріоритетних  напрямів  її 

проведення. 

Можна  констатувати,  що  цілеспрямована  політика  в  галузі  науки  й 

техніки вже перетнула національні кордони й посіла помітне місце в тактиці 

та довгостроковій стратегії таких організацій, як ОЕСР, ЄС, ЮНЕСКО та ін.  

Розглядаючи стан розбудови інформаційного суспільства і ІКТ, в Україні 

порівняно  із  світовими  тенденціями  він  є  недостатнім  і  не  відповідає  стра‐

тегічним цілям розвитку України, оскільки: Україна посіла за індексами  мере‐

жевої  готовності  у 2015 – 71 місце  з 143  країн  світу,  розвитку  електронного 

уряду  ООН  у  2014  році  –  87‐е  місце  у  світі  серед  193  країн‐членів  ООН, 

розвитку Інтернет у 2014 році –  46 місце з 86 країн світ, проникнення Інтернет 

за 2014 рік – 95 місце з 191 країни, розвитку ІКТ – 79 місце. 1 

Україна долучається до передових програм досліджень та  інновацій в 

рамках  Європейського  союзу.  У  2015  році  вона  стала  асоційованим  членом 

Рамкової  програми  ЄС  з  досліджень  та  інновацій  «Горизонт  2020».  Дане 

членство  надало  українським  учасникам  рівноправний  статус  з  їхніми  євро‐

пейськими партнерами, а також відкрило можливості впливу на формування 

змісту Програми. 

«Горизонт  2020»  –  це  найбільша  програма  Європейського  Союзу  з 

фінансування  науки  та  інновацій  з  загальним  бюджетом  близько  80  млрд. 

євро, розрахована на 2014 – 2020 роки. 

За  перші  два  роки  реалізації  програми  загалом  було  підтримано  для 

фінансування 42 проектні пропозиції українських науковців. Загальний рівень 

успішності України становить 10.66%. 

У  394  поданих  проектних  пропозиціях  взяло  участь  556  українських 

команд.  У  42  підтриманих  наразі  проектних  пропозиціях  беруть  участь  45 

українських наукових установ із загальним фінансуванням ЄС у розмірі 7 068 

199 євро. 
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За  типом  установ,  представники  котрих  подавали  проектні  пропозиції, 

трійка  лідерів  виглядає  наступним  чином:  вищі  навчальні  заклади  –  184 

команди, приватні прибуткові організації – 151 команда, дослідницькі установи – 

134  команди.  Однак  рівень  успішності  виглядає  іншим  чином:  дослідницькі 

установи  –  13.43%,  приватні  прибуткові  організації  –  10.60%,  вищі  навчальні 

заклади – 7.61%. 

Своєрідним  доповнення  до  програми  «Горизонт  2020»  є  підписаний 

Україною  Закон  «Про  ратифікацію  Угоди  між  Урядом  України  та  Європей‐

ським співтовариством з атомної енергії про наукову і технологічну співпрацю 

та  асоційовану  участь  України  у  Програмі  наукових  досліджень  та  навчання 

Євратом (2014 – 2018)1. 

Отже,  Україна  має  значний  потенціал  до  розвитку  ІКТ  по  прикладу 

держав‐членів  Європейського  союзу.  Проте  для  досягнення  поставлених 

цілей потрібно розвивати і удосконалювати сферу ІКТ у таких напрямках як:  

 Розробка державних програм в області розвитку ІТ‐сектора; 
 Удосконалення  законодавчої бази  інформаційно‐комунікаційного  сек‐
тора,  у  першу  чергу  питань  державного  фінансування  та  перспектив 

розвитку; 

 Забезпечити  подальшу  інтеграцію  ІТ  українського  виробництва  у 

міжнародний економічний та інформаційний світ; 

 Залучення  іноземних  інвесторів  для  вкладення  коштів  у  розробку 
вітчизняних інформаційно‐комунікаційні технологій. 

 

 

Славітич М. В.,аспірантка  
Науковий керівник – Гупало О. Г., к.е.н. доц,  

Львівський	національний	університет	імені	Івана	Франка	
	

ПРОБЛЕМИ	ВПРОВАДЖЕННЯ		
СТРАХОВОЇ	МЕДИЦИНИ	В	УКРАЇНІ	

 

Система  охорони  здоров’я  України  переживає  сьогодні  свої  не 

найкращі часи так як  не має можливості користуватися перевагами ринкової 

економіки. В даний час ця галузь належить до найслабших ланок національ‐

                                                            
1	 Офіційний	 веб‐сайт	 Міністерствf	 освіти	 і	 науки	 України.,	 Електронний	 ресурс	
[http://mon.gov.ua/usi‐novivni/novini/2016/03/23/za‐pershi‐dva‐roki‐realizacziyi‐programi‐es‐z‐
doslidzhen‐ta‐i/]	
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ного господарства України та є однією з найменш реформованих. Основною 

проблемою, що  постає  у  сфері медичного  обслуговування  є  невідповідність 

існуючим  потребам  обсягів  коштів,  що  спрямовуються  на  фінансування  цієї 

галузі  з  офіційних  джерел.  Це  явище  сприяє  розвитку  корупції,  розвитку 

тіньової економіки. Діюча система медичного забезпечення в Україні перебу‐

ває в глибокій фінансовій кризі, що характеризується нерівномірним розподі‐

лом ресурсів у системі, низьким рівнем розвитку надання первинної медич‐

ної допомоги, низькою часткою видатків на охорону здоров'я по відношенню 

до  ВВП.  Відсутність  диверсифікації  публічних  джерел  фінансування  є  голов‐

ною причиною хронічного недофінансування сфери охорони здоров'я Украї‐

ни.  У  багатьох  країнах Європи  за  допомогою програм обов'язкового медич‐

ного страхування фінансується більше половини всіх витрат на охорону здо‐

ров'я:  у  Німеччині,  Франції,  Нідерландах,  Чехії,  Хорватії  —  близько  трьох 

четвертих, в Бельгії, Естонії, Румунії — близько двох третіх, в Литві, Угорщині, 

Польщі — 55‐60%. 

Медичне  страхування,  яке  впровадиться  в  Україні  у  2016  році  в 

обов'язковій  формі,  набуває  рис  соціального  страхування,  оскільки  порядок 

його  проведення  визначається  на  законодавчому  рівні.  Обов'язкова  форма 

страхування має координуватися державними структурами. Страхові платежі, 

сплачувані  громадянами  та  юридичними  особами,  мають  форму  податку. 

Обов'язкове медичне  страхування має  перебувати  під жорстким  контролем 

держави і характеризується безприбутковістю. Така форма організації страхо‐

вого фонду дає змогу планувати медичну допомогу завдяки тому, що надхо‐

дження коштів до цього фонду характеризується стабільністю. Таким чином, 

потрібна перебудова економіки охорони здоров'я і вона повинна починатися 

з укріплення фінансової основи галузі, із зміни загальної схеми фінансування, 

що передбачає обов'язковий перехід від бюджетної системи фінансування до 

змішаної  бюджетно‐страхової  системи,  що  фінансується  при  активній  участі 

підприємств, установ, організацій різних форм власності з елементами добро‐

вільного медичного страхування населення. 

Отже,  державна політика розвитку медичного  страхування як частина 

загальної  соціальної  та  економічної  політики  України  повинна  визначати 

основні принципи, напрями і форми економічного впливу у сфері соціального 

захисту  населення. Медичне  страхування має  бути  підтримано нормативно‐

правовою базою; удосконаленням податкової політики та державного нагля‐

ду; підвищенням фінансової надійності страховиків, страхової культури насе‐

лення; підготовкою та перепідготовкою кадрів. 
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Міністерство  охорони  здоров’я  України  вважає,  що  консолідація 

бюджету медицини в руках  приватних  страхових    компаній  є  вкрай ризико‐

ваною. До цих ризиків можна віднести наступні: 

 Страховим компаніям буде надано непропорційно великі повноважен‐
ня. Вони братимуть участь у розробці політики в системі охорони здо‐

ров’я, зможуть лобіювати власні інтереси на противагу інтересам паці‐

єнтів,  що  призведе  до  корупційних  ризиків  і  монополії  на  ринку 

медстрахування. 

 Страхові  внески  планується  зберігати  на  банківських  рахунках  страхо‐
вих компаній. Разом з тим, засобів контролю за їх належним викорис‐

танням у держави недостатньо.  

 Не  передбачено  механізмів  контролю  видатків  на  охорону  здоров’я. 
Сума  відрахувань  з  зарплатні  кожного  працюючого  залежатиме  від 

розрахунків  приватних  страхових  компаній.  Система  не матиме  запо‐

біжників з боку держави для обмеження витрат. 

Впровадження державної  страхової медицини відбуватиметься посту‐

пово. Для цього потрібно забезпечити: 

 контроль за створенням  і функціонуванням національної агенції. Біль‐
шість  європейських  країн  мають  таку  агенцію.  Є  багато  способів 

формування  бюджету  цієї  агенції,  але  у  її  руках  буде  зосереджено 

приблизно 10% витрат на охорону здоров’я країни. Це величезні фінан‐

сові ризики – треба бути певним, що ці гроші розподіляються правиль‐

но, прозоро, що кожна копійка, яка туди надходить, відслідковується. 

 надати  автономію  постачальникам  медичних  послуг.  От  ми  і  маємо 
ситуацію,  коли  за  однаковими  нормами  фінансують  як  лікарні  з  най‐

кращими спеціалістами, переповнені хворими, так і заклади, де прово‐

дять всього 10 пологів на рік, ставлячи під загрозу життя мами та дити‐

ни. Через це Україна має в кілька разів більші лікарняні потужності, ніж 

країни,  схожі  за  територією  та  кількістю  населення:  в  Україні  2156 

лікарень, в подібних до неї Іспанії – 764, Польщі – 1072. Кожна лікарня 

в  країні повинна почати надавати  свої послуги. Найбільшим замовни‐

ком буде національний бюджет у вигляді згаданої вище агенції. Послу‐

гами  лікарень  зможуть  скористатись  приватні  страхові  компанії  та 

громадяни.  Таким  чином,  лікарні  зможуть  конкурувати  та  заробляти 

більше. 

 визначити  гарантований  державою  пакет  медичних  послуг  (держава 
забезпечить  громадян  набором послуг,  оплату  яких  гарантуватиме  за 



Збірник тез наукових доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції  

           243

бюджетний  кошт).  Цей  гарантований  пакет  медичних  послуг  буде 

універсальний – право на нього має кожен, незалежно від своїх статків, 

стану здоров’я чи місця проживання. 

 перехід  від  утримання  мережі  закладів  –  на  закупівлю  медичних 
послуг. У кого саме держава закуповуватиме ці послуги, вирішуватиме 

громадянин.  Таким  чином  запрацює  принцип  "Гроші  ходять  за 

пацієнтом".  Тут  важливо розуміти, що  коли ми  говоримо про формат 

"Гроші ходять за пацієнтом" йдеться не про те, що людина отримує  їх 

на руки. Це працює по‐іншому: ми знаємо, куди ви йдете, і оплачуємо 

ваше  лікування.  Цей механізм  покаже,  куди  людям  подобається  йти, 

аби отримати лікування. 

 скасувати  паперову  звітність  для  лікарів  первинної  ланки.  Їхня  праця 
оплачуватиметься  за  нормативом,  залежно  від  кількості  укладених 

лікарем  угод  і  дотримання  медичних  протоколів  лікування  й  діагно‐

стики. 

В  нас  буде  "страхова  медицина",  але  з  податками  замість  страхових 

внесків. Це ‐ гарантія наповнення бюджету. 

Необхідним  вважається  проведення  ряду  заходів  організаційного 

характеру,  у  тому  числі,  прийняття  нормативно‐правових  актів,  які  б  забез‐

печили вирішення таких важливих проблем як:  

 створення  умов  розвитку  добровільного  медичного  страхування  в 
якості  ефективного  доповнення  до  обов’язкового  соціального медич‐

ного страхування. 

 законодавче  врегулювання  питання  щодо  можливості  включення 

юридичними  особами  (роботодавцями)  витрат  на  сплату  страхових 

платежів  за  договорами  добровільного  медичного  страхування  своїх 

працівників до складу собівартості продукції. 

 підвищення  надійності  страхових  організацій,  що  працюватимуть  у 

системі добровільного медичного страхування (встановити вимоги). 

 забезпечення  контролю  за  використанням  єдиних  стандартів  усіма 
медичними установами, що працюють у системі добровільного медич‐

ного  страхування,  незалежно від  їхньої  відомчої підпорядкованості  та 

організаційно‐правової форми. 

Збереження  та  зміцнення  здоров’я  населення,  зниження  показників 

смертності  та  інвалідності,  особливо  дітей  та  осіб  працездатного  віку,  має 

бути  не  тільки  функцією  системи  охорони  здоров’я,  а  й  пріоритетом  діяль‐

ності всіх галузей. 

http://gazeta.dt.ua/HEALTH/medichna-reforma-koli-groshi-nareshti-pidut-za-paciyentom-_.htm�
http://gazeta.dt.ua/HEALTH/medichna-reforma-koli-groshi-nareshti-pidut-za-paciyentom-_.htm�
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Існування  обов'язкового  медичного  страхування  давно  передбачено  на 

рівні вітчизняного законодавства, але до цього часу у нашій країні не зроблено 

жодних  кроків  для  його  практичного  впровадження.  Тому  здійснювати  ефек‐

тивну реформу системи охорони здоров'я неможливо без єдиної політичної волі 

та розуміння мети і шляхів реформування як органів центральної законодавчої і 

виконавчої влади, так і органів місцевого самоврядування. 

 

 

Щіголев	А.А.,	студент		
Науковий	керівник	–	Грубінка	І.І.,	к.е.н.	

ВП	НУБіП	України	«Мукачівський	аграрний	коледж»	
	

ДЕЯКІ	МОЖЛИВІ	АСПЕКТИ	ЗМІЦНЕННЯ	
ФІНАНСОВОЇ	НЕЗАЛЕЖНОСТІ	ОРГАНІВ		

МІСЦЕВОГО	САМОВРЯДУВАННЯ	
 

Кожен з нас бажає мати власне авто, що робить життя значно комфорт‐

нішим, воно може бути придбане як в Україні так і за кордоном, де ціни в 1.5‐

2 рази нижчі, особливо це актуально для прикордонних з ЄС областей, однак 

на  заваді  стають  правила  митного  оформлення  і  подальшого  використання 

автомобіля.  Податки  при  розмитненні  в  розмірі  30‐80%  від  вартості  авто 

змушують використання автомобілевласників звертатися до тіньових схем. 

Однак  податки  при  розмитненні  в  розмірі  30‐80%  від  вартості  авто 

змушують багатьох потенційних автовласників звертатися до тіньових схем. 

Занадто високими поборами держава сама провокує чесних громадян, 

які готові заплатити розумні податки, шукати “обхідні шляхи”. 

У підсумку гроші, оминаючи держбюджет, осідають в кишенях корум‐

пованих чиновників та спритних ділків. 

Масове  ухиляння  від  сплати  податків  при  автоімпорті  свідчить  про 

необхідність  їх  зниження. Очевидно, що  усі ці  акцизи  та мита не виконують 

жодної ролі, крім підтримки неефективності та нерівності в суспільстві. 

В  Україні  нема  національного  автомобіля,  який  виробляється,  а  не 

складається  з  імпортних  машинокомплектів,  і  який  необхідно  захищати  від 

імпортних аналогів. 
З 2016 року податків при розмитненні авто стало менше, однак кінцева 

вартість машин кардинально не змінилася, оскільки зміни стосувалися нових 

авто  випуском  від 2010  року,  вартість  яких  є  досить  високою  на  ринках  ЄС. 
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Так, спецмито – 2,15% для нових авто з бензиновим двигуном об’ємом 1000‐

1500 куб см, 4,32% – 1500‐2200 куб см – на іномарки скасоване з 30 вересня 

2015  року,  а  додатковий  імпортний  збір  –  5%  –  з  1  січня  2016  року.  Також 

почали  діяти  знижені  ставки  мита  на  автомобілі  з  ЄС:  8,8‐9,1%.  На  початку 

січня на сайті МЕРТ опублікований графік зниження та розмір ставок ввізного 

мита на нові та вживані легкові авто, вироблені в ЄС1. Вони застосовуються з 

2016 року в рамках угоди вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Сьогодні  авто  з  іноземними  номерами,  за  кермом  якого  перебуває 

громадянин України, не може перевищувати термін перебування на території 

нашої країни згідно з митним законодавством більше 5 діб. Такі авто завезені 

в режимі тимчасового ввезення автотранспорту, яке передбачає вчасне виве‐

зення  транспорту  за  кордон.  Якщо  авто  в’їздить  через  територію  дії  однієї 

митниці,  а  виїздить  через  пункти  пропуску  іншої  митниці,  то  воно  може 

перебувати  на  території  України  не  більше  10  діб,  за  кермом має  бути  той 

громадянин,  якій  ввіз  автотранспорт,  він не має права ним розпоряджатися 

(продати авто, оформити доручення, поставити на облік). У разі виникнення 

ДТП  чи  поломки,  потрібно  звернутися  до  митного  органу  із  відповідною 

заявою про  відтермінування,  і  вказати  причину  затримки,  надавши підтвер‐

джуючі документи (довідка з ДАІ, довідка з лікарні), одразу після виявлення 

несправності.  Такі  правила  змушують  наших  громадян  здійснювати  перетин 

кордону що 5 днів. Переважна більшість з них це‐ населення прикордонних 

областей, малі підприємці, які мають бізнесові інтереси за кордоном. 

Ми  вважаємо,  що  одним  із  рішень  цієї  проблеми може  бути  введення 

плати за кожен день користування таким автомобілем  і збільшення днів вико‐

ристання до 30. Схожі ідеї вже були запропоновані в одному із законопроектів у 

Верховні  Раді.  На  нашу  думку  це  зменшило  б  ризик  виникнення  корупційних 

схем  під  час  «пересічок»  і  дозволило  б  зміцнити  фінансову  самостійність 

місцевих  бюджетів,  оскільки  вважаємо  за  доцільне  вказаний  збір  справляти 

саме до них. Проте слід закріпити цільове використання цих коштів на розвиток 

автомобільної  транспортної  інфраструктури.  Держава  має  створити  умови  для 

легального використання населенням цих транспортних засобів, а не змушувати 

шукати тіньові схеми. 

На мою думку помірною ціною за проїзд на автомобілях  із закордон‐

ними номерами по митній території України  можна встановити 30 євро за 30 

днів, тобто 1 євро на день.  

                                                            
1	 Сайт	 Міністерства	 економічного	 розвитку	 і	 торгівлі	 [Електронний	 ресурс].	 Режим	 доступу:	
http://www.me.gov.ua/	
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Після  закінчення  30‐ти  денного  строку  суму  можна  збільшити  до  1,5 

євро на день, після 60‐ти денного перебування сума нараховуватиметься по 2 

євро  за  прострочені  дні  перебування  автомобіля  на  території  України, що  в 

свою  чергу  примусить  власників  вчасно  здійснювати  так  звану  «пересічку». 

Даний  законопроект  є  схемою  поліпшення  соціально‐економічних  відносин 

між владою та народом, що в свою чергу є запорукою існування європейської 

практики суспільно‐договірних відносин. 

Отже,  де‐факто велика кількість мешканців особливо прикордонних  з 

ЄС областей вже давно користуються автомобілями на  іноземній реєстрації, 

при  цьому  жорсткі  правила  такого  використання  змушують  вдаватися  до 

різного роду нелегальних, чи напівлегальних схем, з яких держава не отримує 

ніякої  вигоди.  Ми  вважаємо,  що  потрібно  створити  легальне  законодавче 

поле  ліберальними  правилами,  котре  б  дозволяло  використання  вказаних 

авто і зміцнювало фінансову незалежність та розвиток інфраструктури місце‐

вих громад  
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