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Абрамова А. С. 
Буковинський державний фінансово-економічний університет 
Науковий керівник – Блащук-Дев’яткіна Н. З., к.е.н., доцент 

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ПІДТРИМКА СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ТА 
СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В ЄВРОПІ 

 
Сучасні умови господарювання висувають чимало викликів 

суб’єктам малого та середнього бізнесу. До складу факторів, які 
сьогодні погіршують бізнес-середовище, належать неоднорідні 
можливості розвитку, слабкий потенціал суб’єктів господарювання, 
недостатньо врегульована законодавча база, обмеженість доступу до 
фінансових ресурсів тощо. Саме відсутність належного рівня 
фінансово-кредитної підтримки є сьогодні ключовою проблемою і для 
України. З метою створення та забезпечення функціонування 
стабільної фінансової інфраструктури малого та середнього бізнесу 
доцільно дослідити досвід провідних країн та підібрати найбільш дієві 
механізми для впровадження їх в Україні. Показовим, на нашу дуку, є 
досвід Європейського Союзу. 

Фінансово-кредитна підтримка в європейських країнах 
здійснюється у прямій та непрямій формі. Непряме фінансування 
реалізується за допомогою фінансових інструментів та тематичних 
програм спеціалізованих фондів (Європейським Фондом 
Регіонального Розвитку та Європейським соціальним фондом). Пряме 
ж фінансування представлене грантами у формі спільних проектів на 
конкурсних умовах і є визначеними у часі. 

За результатами аналізу джерел фінансування малого та 
середнього бізнесу в Європі можемо стверджувати про збільшення 
частки суб’єктів, які використовують боргове фінансування через 
овердрафт, кредитні лінії, кредити банків і торгові кредити. Водночас 
частка суб’єктів, які обирають лізинг, оренду з правом викупу або 
факторинг, знизилася. За таких умов саме банківське фінансування 
залишається найбільш важливим зовнішнім джерелом фінансування. 
Проте через погіршення загального стану ділової активності у 2008–
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2011 рр. дещо погіршилися умови доступу до зовнішнього 
фінансування. Сьогодні можна спостерігати подальше зниження 
готовності банків надавати кредити цим суб’єктам, оскільки вони 
становлять особливу групу ризику для банків. За таких умов 
ефективним є застосування спеціально розробленого набору 
фінансових інструментів GIF та SMEG. 

Виділяють два механізми фінансування GIF: GIF 1 (охоплює 
ранні стадії фінансування при створенні та запуску малого і 
середнього бізнесу. Передбачає фінансування в спеціалізовані фонди, 
які в подальшому будуть здійснювати їх кредитування) та GIF 2 
(реалізується на стадії розширення та передбачає фінансування в 
спеціалізовані фонди ризикового капіталу, які повинні забезпечити 
акціонерним або венчурним капіталом малий та середній бізнес з 
високим потенціалом росту). 

Гарантії (інструмент SMEG) надаються за кредитами банків і 
фінансових посередників з метою заохочення їх до доступного 
кредитування, включаючи мікрокредитування, венчурне фінансування 
та сек’юритизацію за рахунок гарантування кредитних ризиків. 
Ефективність застосування цих інструментів підтверджується 
наведеними у таблиці результатами. 

Результати використання фінансових інструментів GIF і SMEG у 
державах-членах Європейського Союзу у 2007–2011 рр. 

Фінансові 
інструменти 

Кількість МСБ, 
які 

використовували 
інструменти, од. 

Середня 
вартість, 
євро 

Кількість 
збережених або 

створених 
робочих місць, 

од 

Середня 
вартість 

бюджету ЄС 
на 1 створене 
або збережене 
робоче місце, 

євро 
GIF 1 674 300 000 35 048 6362 
GIF 2 526 500 000 27 352 10 420 
SMEG 315 750 1330 315 750 1330 

 

Представлені результати свідчать про те, що серед 
інструментів групи GIF ефективним є використання GIF 1, адже його 
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середня вартість є меншою, кількість новостворених та збережених 
робочих місць на 28% більша, ніж для GIF 2, а середня вартість 
бюджету на 1 створене або збережене робоче місце становить 
6362 євро проти 10 420 для GIF 2. Якщо ж порівнювати 
результативність застосування інструментів GIF та SMEG, то 
необхідно відзначити, що частка використання останніх є набагато 
більшою у випадку незначної їх вартості. При цьому збережено 
315 750 робочих місць, а загальні витрати на 1 створене чи збережене 
робоче місце становить 1330 євро. При Більшість суб’єктів малого та 
середнього бізнесу, які скористалися цими інструментами, 
зазначають, що вони були для них єдиним варіантом одержання 
необхідного фінансування у повному обсязі. 

Таким чином, за результатами дослідження європейського 
досвіду фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та 
середнього бізнесу можна відзначити важливі, на наш погляд, для 
Україні аспекти: 

по-перше, створення ефективної структури фінансово-
кредитної підтримки шляхом впровадження інноваційних фінансових 
інструментів, спеціалізованих кредитних установ, які надавали би 
кредити та гарантії розподілу ризиків; 

по-друге, розвиток ринку мікрокредитування на основі 
створення спеціалізованих банків і надання відповідних повноважень 
з мікрокредитування іншому загалу банківських установ; 

по-третє, концентрація уваги у напрямі формування дієвого 
фінансового ринку, нових правил інвестування та можливості 
використання в межах фінансування суб’єктів малого та середнього 
бізнесу венчурного та гібридного капіталу; 

по-четверте, формування та реалізація кредитних гарантійних 
схем на базі дієвих гарантійних установ державного та приватного 
сектору. 
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Бакалець Р. І. 
Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Альошина Л. Є., к.е.н., доцент 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЖКГ В 

УКРАЇНІ 
 
В Україні відсутні економічні стимули для залучення 

інвестицій в комунальну галузь. Недосконалими є і механізми 
забезпечення гарантій для залучення позикових коштів на 
фінансування капітальних інвестицій. Фінансові та кредитні установи 
не розглядають комунальну галузь як інвестиційно привабливу через 
значну фінансову нестабільність. Відсутність гарантій обмежує 
використання альтернативних механізмів фінансування 
довгострокових проектів за рахунок випуску облігацій, а також 
інвестиційних коштів приватного сектору. 

У Львівській області функціонують 208 підприємств житлово-
комунального господарства, з них 89 – підприємства житлового 
господарства, 25 – підприємства водопровідно-каналізаційного 
господарства, 25 – теплоенергетики, 1 – міськелектротранспорту, 34 – 
виробничі управління ЖКГ і комбінати комунальних підприємств і 
585 – об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (з них 
280 у м. Львові). 

Однією з найскладніших є проблема кредиторської та 
дебіторської заборгованості в галузі, яка відповідно до статистичних 
даних за І квартал 2012 року по Україні становить 20 721,7 млн грн та 
14 092, млн грн відповідно. 

Причини виникнення та подальшого накопичення 
кредиторської та дебіторської заборгованості відомі. Це, зокрема: 

- низька платоспроможність населення, адже саме від рівня 
життя громадян, здатності їх оплачувати спожиті послуги значною 
мірою залежить розвиток всього житлово-комунального господарства; 

- невідповідність рівня тарифів вартості послуг. Хоч Урядом 
було прийнято декілька постанов щодо поступового підвищення до 
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40, 60, 80% відшкодування населенням вартості послуг, через 
інфляцію, підвищення цін на енергоносії та матеріали, збільшення 
мінімальної заробітної плати рівень самоокупності тарифів на 
житлово-комунальні послуги й надалі знижується; 

- відсутність бюджетних дотацій на покриття різниці між 
рівнем тарифу та повною вартістю послуг; 

- наявність штрафних санкцій комунальним підприємствам від 
кредиторів, які, в свою чергу, не мають права виставляти відповідні 
санкції до населення; 

- відсутність пені та штрафних санкцій для громадян-
неплатників. 

Також слід зазначити, що на території України існує проблема 
нецільового використання бюджетних коштів підприємствами 
житлово-комунальних господарств. Наприклад, за результатами 
проведених підрозділами ГУМВС України заходів у сфері ЖКГ 
Львівської області виявлено 138 злочинів, з яких 103 – незаконне 
використання бюджетних коштів, при цьому сума завданих збитків 
складає 8, 48 млн грн. 

Стосовно запитання, чому у 2012 році основні комунальні 
підприємства Львова спрацювали збитково, яка причина цього, то 
відповідь на нього, вважаємо, повинна би дати Комісія з розгляду 
фінансових планів львівських комунальних підприємств, яка визнала, 
що найбільші з них є збитковими. 

Отже, функціонування будь-яких підприємств, щоб його 
можна було вважати  успішним і таким, що приносить доходи, 
потребує чималих затрат (з боку держави чи закордонного інвестора). 
Основним джерелом фінансування таких затрат вважають державні 
дотації, субсидії та зовнішні інвестиції. Проте цільове використання 
державних коштів завжди було і до сьогодні залишається проблемою, 
перш за все органів державного нагляду і контролю. Адже за 21 рік 
самостійності нашої держави українці все ще не навчились однієї 
мудрості: «Для того, щоб держава могла зробити щось для своїх 
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громадян, громадяни повинні зробити щось для своєї держави». 
Більшість розвинених країн світу вважають це правило першим у 
списку передумов для досягнення високого економічного рівня. 

 
 

БаховськаТ. В. 
Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Гарасим П. М., д.е.н., професор 
ПРОБЛЕМНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ: 

СТАН І ДЖЕРЕЛА ВИНИКНЕННЯ 
 
Для галузі сільського господарства засоби дофінансування 

виробництва та розвитку є вкрай необхідними, оскільки галузь звично 
вважається некредитоздатною і збитковою, хоча в останні роки вона 
демонструє як стабільний розвиток, так і прибуткову діяльність. 

Поряд із прибутковою діяльністю аграрних підприємств 
проблема простроченої заборгованості залишається актуальною, так 
як це стає проблемою для позичальника, кредитора, а у певних 
випадках – посередника. а Отже, проблема одного підприємства 
торкається різних сфер фінансового та господарського життя країни. 

Дослідженнями виникнення проблемної заборгованості 
займалися В. Міщенко, О. Барановський, Р. Слав’юк, Д. Еліот, 
О. Криклій, Н. Маслак, В. Вітлінський, А. Мороз, М. Александрова, 
О. Лаврушин та багато інших українських і зарубіжних вчених, які 
шукали можливості покращення взаємозв’язків між позичальником та 
кредитором. 

Проблема кредитування сільськогосподарських підприємств 
лежить не тільки у площині проблемності виробничої та фінансової 
діяльності останніх. Стан банківської системи має також неабиякий 
вплив на можливість надання кредитів, а він останнім часом 
стикнувся із цілою низкою проблем: 

- недостатній рівень капіталізації банків, оскільки сьогодні 
капітал банківської системи залишається недостатнім для стабільного 
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її функціонування і розвитку, гальмує розширення масштабів операцій 
в реальному секторі економіки; 

- низька якість банківських активів і пов’язана з цим проблема 
значних кредитних ризиків; 

- проблема оптимізації банківської системи, тобто злиття та 
приєднання неконкурентоспроможних банків, з метою зменшення 
структурних диспропорцій у розвитку банківської системи України; 

- розвиток процесу денаціоналізації вітчизняної банківської 
системи через стрімке збільшення присутності іноземного капіталу. 

У 2009 році частка проблемних кредитів у сільському 
господарстві скоротилася з 11,9 до 6,1%, а вже у 2010 р. – до 1,5%, що 
підвищує привабливість галузі. Сільське господарство – сезонне 
виробництво, а отже, проблемна заборгованість буде зростати у період 
виробництва та непередбачуваних подій, а знижуватися у сезон 
активної збутової діяльності та надходження коштів на підприємство. 

Відзначимо, що проблемні кредити у більшості випадків не 
виникають раптово. На практиці існує багато сигналів, які свідчать 
про погіршення фінансового стану позичальника та про підвищення 
ймовірності неповернення кредиту. Завдання кредитного працівника 
полягає у виявленні таких сигналів якомога раніше, перш ніж ситуація 
вийде з-під контролю, а втрати стануть неминучими. 

Хоча кожний проблемний кредит має особливості, про 
виникнення труднощів у позичальника свідчать однакові факти: 

- припинення контактів із працівниками банку; 
- подання фінансової звітності із затримками, які не пояснюються; 
- несприятливі зміни цін на акції позичальника; 
- поява у позичальника чистих збитків протягом одного або 

декількох звітних періодів; 
- негативні зміни показників ліквідності, співвідношення 

власних і залучених коштів, ділової активності; 
- відхилення в обсягах реалізації продукції та грошових 

потоках від тих, які планувалися під час видачі кредиту; 
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- різкі негативні зміни залишків на рахунках клієнта, які не 
очікувались та не пояснені. 

Проблемними кредитами називають такі, за якими своєчасно не 
проведено один чи декілька платежів, суттєво знизилася ринкова вартість 
забезпечення, виникли обставини, які дають підстави банку мати сумнів 
щодо повернення позики. Як наслідок, постає питання у встановленні 
допустимого рівня цих кредитів відносно загальної суми наданих банком 
кредитів та утримання його на цій позиції за допомогою різноманітних 
методів управління проблемними кредитами банку. 

Недоліками внутрішньобанківських методів управління 
проблемними кредитами є втрата ліквідності, відволікання істотних 
фінансових ресурсів від основної діяльності, утримання на балансі банку 
значних резервів відносно прогнозованих фінансових втрат за кредитами. 

70,4% наданих у 2010 р. коштів складали короткострокові 
кредити, які здебільшого в сільському господарстві видаються під 
забезпечення майбутнього урожаю – це кредити, які 
використовуються на забезпечення поточних витрат і зважаючи на 
специфіку галузі можуть бути бланковими. Це є першим, 
найшвидшим кроком до виникнення проблемної заборгованості. Адже 
період платежів за довгостроковими позиками наступає пізніше, вони 
забезпечуються кращою заставою. 

Іншим видом виникнення такої заборгованості є ліквідність 
заставного майна, яке в цілої низки підприємств галузі взагалі 
відсутнє, морально або фізично зношене. 

Оскільки сільське господарство є специфічною галуззю, 
пріоритетною для економіки України, держава повинна втручатися у 
взаємовідносини між кредитором і позичальником, враховуючи цілу 
низку показників (характер проблемності, джерело, місце 
розташування позичальника, стратегічність вироблюваної продукції, 
завершеність циклу виробництва), які мали би на меті не тільки 
ліквідацію заборгованості, але й спонукали би підприємства галузі до 
укрупнення та розвитку. 
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Биков В. Т. 
Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Піхоцька О. М., к.е.н., доцент 
ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В 

УКРАЇНІ 
 
На всіх етапах соціально-економічного розвитку країни 

теоретичні та практичні проблеми функціонування міжбюджетних 
відносин досліджувалися як вітчизняними, так і зарубіжними 
ученими. 

Сучасні теоретичні проблеми організації надання та 
фінансування суспільних послуг у соціально орієнтованій ринковій 
економіці досліджували відомі економісти О. Барановський, 
Ш. Бланкарт, Т. Грицюк, А. Лавров, У. Оутс, Г. Райт та інші. 
Проблеми міжбюджетних відносин в Україні розглядалися у працях 
українських учених О. Кириленко, І. Луніної, І. Чугунова, В. Швеця, 
В. Зайчикової, В. Кравченка та інших. 

Важливим з наукової та практичної точки зору для подальшого 
розвитку міжбюджетних відносин в Україні є визначення основних 
тенденцій їх становлення та розвитку за період після набуття 
Україною незалежності. 

На наш погляд, процес становлення та розвитку 
міжбюджетних відносин в Україні проходив у чотири етапи. 

Перший етап (1991–1995 рр.) пов’язаний із прийняттям 
законів УРСР «Про бюджетну систему Української РСР» від 
05.12.1990 р. та «Про місцеві Ради народних депутатів Української 
РСР та місцеве самоврядування» від 7.12.1990 р., відповідно до яких 
запроваджена власна бюджетна система, визначені основні принципи 
функціонування міжбюджетних відносин. 

Бюджетна система УРСР була відокремлена від бюджетної 
системи СРСР, але основні принципи її організації базувалися на 
принципах функціонування бюджетної системи колишнього Союзу. 
Зокрема, в законодавстві збережений принцип перерозподілу частини 
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фінансових ресурсів між областями та містами республіканського 
значення, збережена практика відносин республіканського бюджету із 
зведеними бюджетами областей, АР Крим, міст Києва і Севастополя, 
механізм перерозподілу фінансових ресурсів “згори” “донизу”. 
Інструментами регулювання міжбюджетних відносин залишилися 
регульовані доходи бюджетів, індивідуальні нормативи їх розподілу, 
дотації.  

Другий етап розвитку міжбюджетних відносин в Україні 
тривав з 1996 до 2000 року. Він пов’язаний з ухваленням Конституції 
України та організацією бюджетної системи і міжбюджетних відносин 
на основі законів України «Про внесення змін і доповнень до Закону 
УРСР «Про бюджетну систему Української РСР» від 29.06.1995 р. та 
«Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05. 1997 р. У цей 
період поглиблюється криза міжбюджетних відносин і розпочинається 
процес їх реформування. Зазначеними законодавчими актами 
визначено новий порядок формування обласних і районних бюджетів. 
Вони формуються за рахунок коштів державного бюджету для їх 
подальшого розподілу між територіальними громадами або для 
виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних 
засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-
економічних і культурних програм. 

Видатки бюджетів розподілені на поточні видатки та видатки 
розвитку, ухвалена структура бюджетної класифікації, що стало 
передумовою для розмежування джерел доходів та видатків між 
рівнями бюджетної системи. 

Третій етап розвитку міжбюджетних відносин в Україні 
пов’язаний з ухваленням у 2001 році Бюджетного кодексу України та 
спробами організації бюджетної системи і міжбюджетних відносин за 
новими принципами. Цей етап тривав до 2010 року. 

Бюджетним кодексом України місцевими бюджетами 
визначені бюджет АР Крим, обласні, районні бюджети та бюджети 
місцевого самоврядування. До бюджетів місцевого самоврядування 
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віднесено бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх 
об’єднань. 

Запроваджено такі інструменти організації міжбюджетних 
відносин, як доходи, що закріплюються за бюджетами місцевого 
самоврядування та враховуються при визначенні міжбюджетних 
трансфертів, доходи, що не враховуються при визначенні 
міжбюджетних трансфертів, позички місцевим бюджетам, видатки 
місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних 
трансфертів та видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при їх 
визначенні, міжбюджетні трансферти у вигляді дотацій вирівнювання, 
субвенцій, коштів, що передаються до Державного бюджету України 
та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів, інші дотації, 
нормативи розподілу загальнодержавних податків між бюджетами 
різних рівнів. Передбачено також застосування міжбюджетних 
трансфертів між місцевими бюджетами. 

Четвертий  етап розвитку міжбюджетних відносин в Україні 
пов’язаний з прийняттям Бюджетного кодексу України у редакції 
2010 року як базового закону, що забезпечує основи стабільного 
розвитку системи державних фінансів та економіки країни. 

Кодексом визначені єдині організаційно-правові норми та 
фінансово-бюджетні механізми формування доходів і видатків 
бюджетів адміністративно-територіальних одиниць країни, їх 
вирівнювання за критерієм відповідності повноважень та фінансових 
ресурсів, що здійснюється перерозподілом коштів у системі 
міжбюджетних відносин за допомогою  трансфертів. 

З метою удосконалення міжбюджетних відносин Бюджетним 
кодексом: 

- розширено перелік видатків, що враховуються при 
визначенні міжбюджетних трансфертів; 

- надано вичерпний перелік субвенцій на здійснення 
державних програм соціального захисту, що конкретизує категорії 
громадян, яким надаються пільги за рахунок цих субвенцій; 
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- доповнено перелік трансфертів додатковою дотацією на 
вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів; 

- визначено основні принципи та засади надання місцевим 
бюджетам субвенцій на виконання інвестиційних програм; 

- передбачено порядок визначення міжбюджетних трансфертів 
між районним бюджетом і бюджетами місцевого самоврядування. 
 
 

Березовська Х. І. 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

Науковий керівник – Кміть В. М., к.е.н. 
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ У 

РАМКАХ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВИМОГ ПКУ 
 
Спрощена система оподаткування, запроваджена у 1998 р. 

указом Президента України «Про спрощену систему оподаткування, 
обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» № 727, 
забезпечила динамічний розвиток сфери малого підприємництва та 
стабільні надходження до бюджету. Це засвідчує адаптованість і 
прийнятність її для значної категорії суб’єктів підприємницької 
діяльності та ще раз підтверджує той факт, що спрощена система 
оподаткування та обліку є однією із найбільш дієвих форм державної 
підтримки суб’єктів малого підприємництва. 

Податковий кодекс України (ПКУ), який набрав чинності 
1 січня 2011 р., не тільки не вирішує ключових проблем вітчизняної 
податкової системи, а й загрожує зникненню малого та середнього 
бізнесу в Україні. Про це свідчать оцінки підприємців, науковців, 
фахівців, експертів із питань підприємництва, податкового права, 
бухгалтерського обліку та аудиту. Регулярні зміни програмного 
забезпечення, що супроводжуються постійними оновленнями 
операційних систем, зовсім не полегшують, а навпаки, захаращують 
облік та звітність. Саме це обумовлює актуальність обраної теми 
дослідження. 
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У 2011 р. відбулися значні зміни у регулюванні обліку та 
звітності у зв’язку з прийняттям змін до ПКУ, метою якого було 
врегулювання бухгалтерського обліку та податкових розрахунків, у 
тому числі для суб’єктів малого підприємництва. В рамках підтримки 
малого бізнесу для окремої категорії малих підприємств (які 
відповідають критеріям п. 154.6 ст. 154 ПКУ) введена тимчасова (до 
1.01 2016 р.) нульова ставка податку на прибуток, а також надано 
право ведення спрощеного обліку доходів і витрат для складання 
фінансової звітності. Для цієї категорії малих підприємств (відповідно 
до п. 44.2. ПКУ та з прийнятими змінами до закону «Про 
бухгалтерський облік») розроблені та затверджені нові Методичні 
рекомендації № 720 для ведення спрощеного обліку доходів і витрат 
без застосування подвійного запису (використання плану рахунків). 
Втім, у нових Методичних рекомендаціях існує суттєве обмеження 
щодо можливості їх використання: малі підприємства не повинні бути 
платниками ПДВ. 

З 1 січня 2012 р. були введені зміни до ПКУ в частині 
запровадження єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва. 
Платники єдиного податку 4 групи (юридичні особи, у яких 
середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб, а обсяг 
доходу не перевищує 5 млн грн – ст. 296.1.3. ПКУ) за ставкою 5% (не 
платники ПДВ) використовують дані спрощеного бухгалтерського 
обліку доходів і витрат для складання фінансової звітності згідно з 
Методичними рекомендаціями 2011 р., а платники єдиного податку 
4 групи за ставкою 3% (платники ПДВ) застосовують спрощену 
форму бухгалтерського обліку згідно з Методичними рекомендаціями 
2003 р. Отже, одночасно діють два накази Міністерства фінансів 
України, які регулюють спрощену форму організації бухгалтерського 
обліку для малих підприємств. 

Стосовно інформаційних вимог, то вони змінювалися з тією 
самою періодичністю, що вносилися правки до ПКУ. З прийняттям 
змін розпочалися постійні поновлення у програмному забезпеченні 
 19



для бухгалтерів та підприємців 1С Бухгалтерія. До введення у дію 
ПКУ підприємства ще могли працювати у версії 1С Бухгалтерія 7.7, а 
після нового року для зближення податкового та бухгалтерського 
обліку їм довелося переходити на абсолютно нову версію програми – 
1С 8.0. Єдиною відмінністю між 1С 7.7. та 1С 8.0 була хронологія 
подій, це полегшувало облік ПДВ та податку на прибуток. Наприклад, 
якщо платіжне доручення на оплату товару проводилося у програмі 
1С 8.0. на декілька секунд пізніше, ніж надходження цього товару на 
склад, то податковий кредит залишався не підтвердженим і виникало 
розгорнуте сальдо по рахунках обліку податкового кредиту. У старій 
версії таких проблем не було, тому багато бухгалтерів вважають, що 
1С 8.0 не полегшує, а навпаки, ускладнює облік. 

З кожними наступними змінами (інвентаризацією основних 
засобів, введенням нової декларації з податку на прибуток, введенням 
нових форм податкової накладної, нової декларації з ПДВ та змін до 
неї) 1С Бухгалтерія 8.0 зазнавала змін. Спочатку пробні версії 
програми, а потім остаточні версії вводили в облік та звітність хаос. 
Окрім того, податківці вимагали подання звітності в електронному 
форматі спочатку за допомогою системи «Бест Звіт», а з 
01.01.2012 р. – «m.e.d.o.k.». Зараз змін поменшало, але попереду нові 
закони, нові проекти та нові зміни у роботі інформаційно-програмного 
забезпечення. 

Підсумовуючи, зауважимо таке. Проблема спрощення системи 
обліку для малих підприємств сьогодні є досить актуальною та 
потребує негайного вирішення. Таку необхідність можна пояснити 
тим, що облік на малих підприємствах України визначається П(С)БО, 
які застосовуються і великими підприємствами. Враховуючи усі 
зміни, внесені ПКУ, слід визнати, що бухгалтерський облік так і не 
став єдиним на теренах українського податкового простору, оскільки 
безперервно зазнає змін. На території нашої держави поступово 
впроваджується Стратегія застосування міжнародних стандартів 
фінансової звітності в Україні, якою передбачено адаптацію 
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національної нормативно правової бази з питань бухгалтерського 
обліку для малого бізнесу до відповідних міжнародних стандартів. 
Можливо, з приходом нових політичних сил він набуде спрощеного 
вигляду, про який йдеться у вищезазначених стандартах. 

 
 

Борис М. Я. 
Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Маліновська О. Я., к.е.н. 
ПРЕФЕРЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

УКРАЇНІ 
 
За нових реалій господарського життя та міжнародних 

економічних відносин, коли основними критеріями ефективного 
розвитку стають якість і швидкість впровадження нових 
інформаційно-технологічних систем та управлінських підходів, аналіз 
інноваційного потенціалу України є надзвичайно актуальним, 
оскільки назріла потреба змінити самі підходи до інноваційної 
політики, навіть до розуміння інновації як категорії. 

Розвиток інноваційної діяльності є одним із найбільш 
важливих системних факторів підвищення рівня 
конкурентоспроможності економіки та національної безпеки держави. 

Реалізація стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної 
діяльності здійснюється через систему загальнодержавних програм 
економічного, науково-технічного, соціального, національно-
культурного розвитку, охорони довкілля. 

Непослідовність української держави у проведенні науково-
технічної та інноваційної політики, відмова від стимулювання 
інноваційних процесів призвели до вкрай негативних структурних змін 
в економіці – занепаду високотехнологічних підприємств і домінування 
низько технологічних сировинних виробництв. Цим зумовлюється 
зниження попиту на наукові дослідження та розробки, фактичне 
згортання інноваційної діяльності. Відповідно, закріплюються тенденції 
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до технологічного відставання від розвинених країн світу. Наслідком 
цього стає зниження конкурентоспроможності національної економіки, 
гальмування розвитку високотехнологічних галузей промисловості, 
падіння якості робочої сили. 

В умовах жорсткої конкуренції національні підприємства 
сьогодні повинні мати тверду законодавчу та фінансову опору, щоб не 
втратити свої позиції на ринку, оскільки не всі вони є стійкими до змін 
внутрішнього та зовнішнього середовища. 

В Україні, яка має високі показники розвитку сфер, що є 
первинними джерелами інноваційного розвитку, інноваційний потенціал 
використовується, порівняно з іноземними країнами, менш ефективно. 
Це створює загрозу перетворення України на країну, яка експортує 
сировинні ресурси для промислового та інтелектуального виробництва.  

За даними Держкомстату, за період 2004–2011 рр. кількість 
організацій, які виконують наукові дослідження й розробки, значно 
скоротилась (з 1505 у 2004 р до 1255 у 2011 р).  Проте зросла 
зацікавленість до впровадження інновацій та частка інноваційно 
активних підприємств (у 2011 р. до 16,2% проти 13,8% у 2010 р.), що 
свідчить про потребу у якісно новому підході до регулювання 
інноваційної діяльності в Україні. 

Стратегія інноваційного розвитку країни має стати тією 
основою, яка дасть змогу забезпечити вдосконалення системи 
генерації знань, формування цілісної інноваційної інфраструктури та 
системи трансферу технологій, підвищення ефективності управління 
інтелектуальною власністю, стимулювання попиту на інновації. 

На наш погляд, першочерговими є такі напрями інноваційної 
діяльності в Україні:  

- високотехнологічний розвиток сільського господарства та 
переробної промисловості (сільськогосподарська техніка; біодобрива; 
сучасні технології зберігання сільськогосподарської продукції; 
матеріали, технології та обладнання для фасування, пакування та 
маркування продуктів харчування та напоїв); 
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- нанотехнології, мікроелектроніка, інформаційні технології, 
телекомунікації (програмні системи розпізнавання об‘єктів та 
процесів; лазерна техніка та обладнання, технологічні процеси їх 
застосування; комп’ютерні та телекомунікаційні технології; 
світлосигнальна та інформаційна апаратура); 

- ресурсозберігаючі технології (засоби охорони праці та 
підвищення техніки безпеки на підприємствах; спеціальне обладнання 
для видобутку природних ресурсів; енергоефективні двигуни та 
електроприводи; енергоекономічні джерела світла та системи 
освітлення; модернізація електростанцій та електромереж). 

Цікавими для України, з точки зору вирішення завдань 
власного розвитку, є процеси активізації дослідницької діяльності 
вищих навчальних закладів у сфері фундаментальних досліджень, а 
також природничих і гуманітарних дисциплін. Налагоджуються 
містки співпраці з дослідницькими центрами й галузевими 
відомствами з метою становлення чіткої системи співпраці вищих 
навчальних закладів із виробництвом. Україна володіє достатньо 
вагомим та перспективним інноваційним потенціалом. Проте сьогодні 
він використовується далеко не у повному обсязі, що викликано як 
потребами його технологічного та структурного оновлення, 
розширенням фінансової підтримки інноваційної діяльності в Україні, 
так і поглибленням та диверсифікацією форм міжнародного науково-
технічного співробітництва нашої держави. Через близьке 
розташування до європейських ринків українська економіка має 
цілком реальні можливості для забезпечення за допомогою зовнішніх 
факторів стабільного економічного зростання упродовж тривалого 
періоду. 

За результатами дослідження можемо виділити такі 
пріоритетні напрями у розвитку інноваційної діяльності: 

- удосконалення нормативно-правової бази у сфері 
інноваційної діяльності до принципів та норм законодавства 
Європейського Союзу; 
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- створення нормативно-правової бази для розвитку різних 
типів організаційних структур (інноваційних центрів, наукових парків, 
інноваційних бізнес-інкубаторів.); 

- формування механізму державної підтримки розвитку 
інноваційної інфраструктури. 

 
 

Борисенко Н. В. 
Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Бугіль С. Я., к.е.н., доцент 
ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО 

БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
 
Податкове регулювання діяльності підприємств є однією з 

найбільш важливих та суперечливих напрямків державного 
регулювання. Особливої уваги заслуговує саме аспект податкового 
регулювання функціонування малих підприємств. Адже на сучасному 
етапі розвитку ринкових відносин, суб’єкти малого бізнесу 
виступають рушійною силою розвитку економічної системи та є 
запорукою стабільного економічного зростання. Така ситуація 
зумовлена тим фактом, що саме малі підприємства дозволяють 
забезпечити гнучкість національної економіки за рахунок можливості 
швидко реагувати на зміни кон’юнктури ринку, швидкої окупності 
вкладень, оперативного використання досягнень науково-технічного 
прогресу. Сьогодні це питання викликає значний інтерес як у самих 
підприємців, так і у науковців, адже в системі податкового 
регулювання України існує значна кількість прогалин і бар’єрів, що 
стримують розвиток малого підприємництва. Основним документом, 
що регулює податкові відносини у сфері малого бізнесу, є Податковий 
Кодекс України, який з початку 2011 року зазнав значних змін, що 
супроводжувалися виникнення значної кількості суперечностей. 

Серед вітчизняних дослідників у сфері державного 
регулювання підприємництва необхідно назвати О. Барановського, 
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З. Варналія, Л. Воротіну, О. Кужіль, К. Ляпіну, І. Райніна, 
С. Реверчука, Л. Хмелевську, В. Черняка та ін. Значний внесок у 
розроблення проблематики державного регулювання розвитку 
підприємництва зробили Ю. Авксентьєв, О. Амосов, Ю. Бажал, 
Г. Білоус, С. Біла, В. Бодров, В. Гриньова, Л. Дмітриченко, 
О. Кілієвич, А. Мерзляк, Г. Одінцова, І. Сараєва, Т. Сьомкіна. 

Значущість і важливість сектору малого бізнесу для сучасних 
ринкових економік не викликає сумнівів ні у вітчизняних, ні у 
закордонних вчених. Малі підприємства, на відміну від великого 
бізнесу, не виводять власні виробництва за кордони країн, тим самим 
вони можуть забезпечувати створення нових і збереження старих 
робочих місць. 

У системі функціонування малих підприємств, незалежно від 
виду їх діяльності, одне з головних місць займають податки і збори, 
що сплачуються в бюджети різних рівнів. За оцінкою керівників 
малих підприємств, розвитку малого бізнесу в Україні найбільше 
заважають високі податки та їх велика кількість. Крім того, малі 
підприємства мають низький рівень ліквідності та підвищений рівень 
ризиків. 

Особливу увагу хотілося би приділити питанню впливу норм, 
прописаних у Податковому кодексі, на діяльність малих підприємств. 
Особливий інтерес для нашого дослідження являє ПКУ, оскільки 
нещодавно в нього було внесено значну кількість змін. Отже, 
актуальним буде проведення аналізу цих змін і визначення факторів 
позитивного та негативного впливу нового Податкового кодексу на 
діяльність суб’єктів малого бізнесу. 

В Україні діють два режими оподаткування для суб’єктів 
малого бізнесу: 

- загальна система оподаткування; 
- спрощена система оподаткування. 
Більшість малих підприємств України знаходяться на 

спрощеній системі оподаткування (на єдиному податку). Єдиний 
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податок – найбільш поширена система оподаткування у підприємців 
України. Якщо підприємець працює на цій системі, це означає, що він 
щомісячно платить фіксовану суму, уникаючи при цьому потреби 
оплачувати ряд податків і зборів. Серед платників єдиного податку 
виділяються фізичні особи-підприємці (ФОП) і юридичні особи. 
Прийняття нового ПКУ, який набрав чинності з 1 січня 2011 року, 
передбачає тимчасове існування цієї системи, поки не будуть прийняті 
законодавчо-нормативні документи, які регулюватимуть 
оподаткування малого бізнесу. 

Сьогодні підприємець платить 43% від ставки єдиного 
податку, яку він платив раніше. Оскільки більшість ставок 
дорівнювали 200 грн, то більшість приватних підприємців повинна 
тепер платити 86 грн щомісячно. Причина зниження розміру ставки 
єдиного податку полягає в тому, що тепер усі підприємці також 
зобов’язані щомісячно платити єдиний соціальний внесок до 
Пенсійного фонду. У підсумку у 2011 році навантаження на цю 
категорію платників єдиного податку за рахунок зниження ставки 
єдиного податку не зменшилося, а навпаки зросло. Сплатити єдиний 
соціальний внесок треба не пізніше 20 числа місяця, що йде за 
звітним. Розмір внеску складає від 34,7% мінімальної заробітної 
плати, але не більше 15 прожиткових мінімумів. А оскільки сума 
єдиного соціального внеску залежить від мінімальної заробітної 
плати, то вона буде постійно змінюватися у бік зростання. 

Таким чином, розглянувши особливості діяльності підприємств 
малого бізнесу в умовах зміни податкового законодавства, можна 
зробити висновок про те, що нинішній Податковий кодекс передбачає 
збільшення податкового навантаження на малі підприємства. 
Водночас обмежуються можливості взаємодії малих підприємств із 
середнім і великим бізнесом. 
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Буров А. В. 
Дніпропетровська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Лисяк Л. В., д.е.н., професор 
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
Складні ринкові процеси української економіки потребують 

подолання інертності суб’єктів усіх форм власності шляхом розвитку 
їх інноваційного потенціалу. Нині існуюча національна інноваційна 
система повинна ґрунтуватися передусім на стимулюванні розвитку 
інноваційних процесів. Ця модель має стати домінуючою як для 
окремо взятих мікроекономічних систем, так і для всієї економіки 
країни. 

Питання розвитку національної інноваційної системи 
досліджуються видатними вітчизняними вченими Л. Федуловою, 
А. Чухно, С. Онишко та відомими зарубіжними науковцями 
Х. Барнетом, Є. Тоффлером, В. Хартманом та ін. Водночас реалії 
української економіки потребують постійної уваги до проблем 
активізації інноваційної діяльності. 

Різноманітність умов функціонування підприємств, ступінь їх 
залученості до інноваційного процесу, різні стадії життєвого циклу 
інновацій потребують створення адекватної методологічної концепції 
фінансово-інноваційної підтримки інноваційного потенціалу 
підприємств, що обумовить посилення конкурентних позицій і 
зміцнення стратегічної платформи як окремо взятих підприємств, так і 
економіки країни загалом. 

Досліджуючи генезис теорії інновацій, І. В. Новікова 
відзначає, що доцільно розглядати інновацію як комплексний процес, 
що складається зі створення, розроблення доведення до комерційного 
використання та розповсюдження нового технічного, маркетингового 
чи будь-якого іншого рішення (новації), що задовольняє певні потреби 
та призводить до якісних змін у виробництві та (або) сфері послуг. 

Принципово важливе місце в теорії інновацій посідають 
питання визначення та оцінювання інноваційного потенціалу 
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підприємств для формування моделі фінансово-інвестиційної 
підтримки його розвитку. Як правило, в ефективному використанні 
інноваційних ресурсів найважливішу роль відіграють організаційні 
спроможності підприємства, рівень інноваційності персоналу та 
системи мотивації. 

Для забезпечення стимулювання розвитку інноваційних 
процесів важливим є створення та ефективне функціонування 
механізму фінансування національної інноваційної системи, який 
відповідав би меті та принципам розширеного відтворення, тобто 
потребам розвитку економіки на інноваційній основі. 

Правові, економічні та організаційні засади формування 
цілісної системи пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та їх 
реалізації в Україні визначено на законодавчому рівні, зокрема 
прийнято Закон України № 3715-VI «Про пріоритетні напрями 
інноваційної діяльності в Україні». 

Метою цього закону є забезпечення інноваційної моделі розвитку 
економіки шляхом концентрації ресурсів держави на пріоритетних 
напрямах науково-технічного оновлення виробництва, підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому та 
зовнішньому ринках. Згідно з ним стратегічними пріоритетними 
напрямами інноваційної діяльності в Україні на 2011–2021 роки є: 

- освоєння нових технологій транспортування енергії, 
впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, 
освоєння альтернативних джерел енергії; 

- освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку 
транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- та 
суднобудування, озброєння та військової техніки; 

- освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх 
оброблення та з’єднання, створення індустрії наноматеріалів та 
нанотехнологій; 

- технологічне оновлення та розвиток агропромислового 
комплексу; 
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- впровадження нових технологій та обладнання для якісного 
медичного обслуговування, лікування, фармацевтики; 

- широке застосування технологій більш чистого виробництва 
та охорони навколишнього природного середовища; 

- розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних 
технологій, робототехніки. 

Середньострокові пріоритетні напрями формуються на основі 
стратегічних пріоритетних напрямів з метою поетапного забезпечення 
їх реалізації на загальнодержавному, галузевому та регіональному 
рівнях. 

Отже, на сучасному етапі розвитку національної інноваційної 
системи постає гостра проблема фінансового забезпечення 
запланованих пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в 
Україні. Це потребує подальшого продовження наукових досліджень 
щодо теоретичного обґрунтування джерел фінансування інноваційних 
проектів та практичної реалізації пріоритетних напрямів розвитку з 
урахуванням передового світового досвіду. 

 
 

Буряк М. І. 
Дніпропетровська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Гетьман О. О., к.е.н., доцент 
ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ: СУТНІСТЬ ТА ОЦІНКА 

 
Державна регіональна політика спрямована на забезпечення 

соціально-економічного розвитку суспільства. Регіон же з точки зору 
системного підходу є частиною суспільної системи, що представлена 
певною територіально-просторовою компонентою країни, яка 
характеризується єдністю та цілісністю відтворювального процесу зі 
своїми структурою, функцією, зв’язками із зовнішнім середовищем, 
історією, культурою, умовами життя населення. Відтворювальний 
процес регіону ґрунтується на основі існуючого в його межах 
комплексу продуктивних сил, тому регіональна політика держави 
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полягає у створенні та підтриманні такого режиму функціонування 
регіональних систем країни, який забезпечував би позитивну динаміку 
параметрів рівня та якості життя громадян на основі стійкого, 
збалансованого розширеного відтворення економічного, соціального 
та екологічного потенціалу території. 

Отже, розвиток регіонів країни – багатомірний і 
багатоаспектний процес реалізації економічних, соціальних і 
екологічних цілей як регіонального, так і загальнодержавного 
значення: він має забезпечувати цілісність української держави і 
соціальний прогрес суспільства як єдиного політичного, соціально-
економічного та правового простору, а одночасно із цим – необхідну 
децентралізацію та деконцентрацію управління, вирівнювання 
економічних та соціальних умов розвитку усіх регіонів через 
стимулювання розвитку їх продуктивних сил, активізацію 
міжрегіональних відносин та ініціативи місцевого самоврядування. 
Тобто регіональна політика держави виражає стратегічні цілі 
суспільства та основні орієнтири розвитку, в той час як його 
масштаби, глибина та вибір форм здійснення – це прерогатива 
регіону. Вона полягає у забезпеченні максимально можливого 
соціально-економічного ефекту від нагромадження та використання 
сукупного потенціалу регіону. 

Економічна категорія «потенціал» виражає формування в 
системі економічних відносин факторів виробництва суб’єктів 
економічної діяльності в їх наявності, функціонуванні та відтворенні 
як вихідної основи реалізації цілей цієї діяльності. Ми розглядаємо 
потенціал як сукупне ресурсне забезпечення регіонального розвитку. 
Базою економічного потенціалу регіону є його продуктивні сили: 
наявні трудові ресурси та рівень їх професійної підготовки, обсяг 
виробничих потужностей підприємств, наявна виробнича та 
невиробнича інфраструктура, характер техніко-технологічного укладу 
виробництва, природні ресурси тощо. Безпосередня «сила» 
потенціалу – його продуктивна спроможність, що визначається 
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величиною виробництва регіонального продукту. В узагальненому 
вигляді економічний потенціал регіону – спроможність його факторів 
виробництва як продуктивної потужності економічного активу, що 
може сприйматися як своєрідний сукупний капітал. Тобто 
продуктивний потенціал – це виробнича потужність регіону, 
визначена через капіталізацію усіх його факторів виробництва у 
вартісному виразі: виробничого капіталу (основного та оборотного); 
фінансового; людського; природного (земля, надра, клімат) тощо. 
Капіталізація факторів виробництва регіону дає можливість визначити 
сумарну величину його потенціалу, окремі компоненти якого мають 
точний грошовий вимір (занесені на бухгалтерський баланс 
підприємств), інші відображені статистичним обліком у натуральному 
виразі, а деякі одержують прогнозований вимір їх величини на основі 
вербальних оцінок, а вартісний вираз – на засадах теорії заміщення. 

Потужність економічного потенціалу є динамічною, зазвичай 
одна його частина реально задіяна у суспільно-виробничий процес, а 
інша виступає своєрідним запасом – резервом, що може бути введений 
в цей процес після підготовчих операцій освоєння цієї резервної 
частини. Крім того, важливе значення має продуктивна якість окремих 
компонентів економічного потенціалу, якісна визначеність яких може 
зростати внаслідок здійснення заходів науково-технічного прогресу. 

Фінансовий потенціал регіону як органічна частина 
регіонального потенціалу – загальний обсяг фінансових ресурсів, що 
утворюється за рахунок усіх джерел, які знаходяться в його межах. 
Величина фінансового потенціалу регіону зумовлює фінансову 
спроможність регіонального розвитку і включає такі компоненти: 
фінансовий потенціал суб’єктів господарювання; фінансовий 
потенціал кредитно-фінансових установ (за їх спроможністю 
генерувати інвестиційні та кредитні ресурси); фінансовий потенціал 
населення та домогосподарств; фінансовий потенціал «тіньових» 
фінансових ресурсів; фінансовий потенціал бюджету та 
позабюджетних фондів регіону. Сутність розвинутості та достатності 
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фінансового потенціалу регіону визначається здатністю генерувати 
необхідні фінансові ресурси, акумулювати їх у цільових фондах для 
своєчасного фінансування соціально-економічних процесів. 

Критеріями оцінювання спроможності фінансового потенціалу 
регіону виступають: 

- фінансова достатність (наявність у регіоні фінансових 
ресурсів у обсязі, необхідному для задоволення його потреб); 

- фінансова дієздатність (здатність регіону забезпечувати 
ефективне розширене відтворення у відповідності із суспільними 
потребами); 

- фінансова стійкість (здатність регіону стабільно 
підтримувати на певному рівні або нарощувати темп сталого розвитку 
за рахунок самофінансування в умовах незалежності від зовнішніх 
джерел фінансування, тобто власній фінансовій основі). 

Використання наведених критеріїв оцінювання окремих чинників 
спроможності фінансового потенціалу регіону надає можливість 
визначення його сумарної інтегральної величини. Вона може 
обчислюватись на підставі значень індексів фінансової достатності, 
дієздатності, стійкості та побудови на цій основі інтегрального індексу. 
Він відображає динамічні та якісні зрушення у фінансово-економічній 
сфері регіону та дозволяє виявляти тенденції динамічних зрушень в 
основних підсистемах фінансової системи регіону. 
 
 

Ваврик В. Б. 
Львівський національний аграрний університет 

Науковий керівник – Біттер О. А., д.е.н., професор 
ЦІНОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ 

 
Зростання рівня життя населення потребує удосконалення 

цінового механізму на ринках продовольчих і непродовольчих товарів 
та послуг. Офіційно проголошений перехід до ринкової економіки 
зовсім не означає повного усунення держави від процесу 
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ціноутворення. Навпаки, її роль підвищується. Змінюються лише 
методи цінового регулювання. Основні зусилля органів державного 
управління повинні зосереджуватися на стабілізації цін і недопущенні 
високих темпів інфляції, підтриманні пропорційності цін для різних 
секторів економіки з метою забезпечення дохідності підприємств, 
недопущення значних сезонних коливань цін. Цінова політика в 
кінцевому підсумку повинна спрямовуватися на підтримання 
купівельної спроможності населення, рівня його життя. Лише в 
такому разі її можна буде вважати ефективною. Якщо ж результатом 
певних рішень уряду у сфері ціноутворення стало зниження реальних 
доходів населення, такі рішення слід вважати неефективними. 

Протягом кількох останніх років склалися загалом сприятливі 
цінові тенденції щодо підвищення рівня життя сільського населення. 
Однак періодично населення потерпало від різноманітних криз 
(наприклад, м’ясної, зернової, нафтової, політичних криз тощо). 
Стрибки цін викликали зниження реальних доходів. Однак цих криз 
можна було б уникнути за умови цілеспрямованої діяльності 
державних органів, зокрема у сфері ціноутворення. 

Удосконалення цінового механізму з метою підвищення рівня 
життя населення включає в себе цілий комплекс відповідних заходів. 
Серед них виділимо: 1) заходи адміністративного характеру 
(встановлення фіксованих цін; нормування прибутків та 
рентабельності; встановлення дотацій до цін; встановлення 
регульованих цін; удосконалення оподаткування; нормування 
амортизації; нормування матеріальних витрат; нормування заробітної 
плати); 2) економічні методи регулювання цін (митне регулювання; 
державне замовлення; бюджетне регулювання; удосконалення 
грошово-кредитної політики; підтримання паритету цін; регулювання 
цін на продукцію монополій; стимулювання інвестицій). 

На різних етапах розвитку економіки на перший план виходять 
окремі з наведеного комплексу урядових заходів. Уряд може надавати 
перевагу адміністративним чи економічним методам цінового 
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регулювання. В умовах сьогодення, на нашу думку, особливе 
значення мають заходи з регулювання цін на продовольчому ринку, 
оскільки не вирішена проблема повного задоволення потреб усіх 
верств населення у продуктах харчування, а також регулювання цін 
продукції монопольних утворень. Найбільш актуальними у теперішніх 
соціально-економічних умовах є: неухильна боротьба з тіньовою 
економікою та корупцією (насамперед у податковій адміністрації та 
митних органах), оскільки в кінцевому підсумку тіньові витрати 
підприємців призводять до невиправданого підвищення цін і 
зростання витрат споживачів; вдосконалення митної політики і 
зменшення митних зборів на імпортні продовольчі та непродовольчі 
товари; зменшення ставки податку на додану вартість на більшу 
частину продовольчих товарів масового вжитку до нульової; 
зменшення ставок податку на прибуток торговельних закладів та 
підприємств із переробки сільськогосподарської продукції; 
запровадження системи виділення продовольчих талонів для 
найбідніших верств населення; відновлення державного замовлення 
на стратегічно важливі види продукції сільського господарства та 
продовольства і створення резервного та інтервенційного фондів; 
вдосконалення структурної політики в аграрному секторі економіки, 
стимулювання інноваційного розвитку аграрного бізнесу з метою 
підвищення його ефективності. 

Результатом впровадження запропонованих заходів повинно 
стати загальне відносне зниження цін на продовольчі товари та 
збільшення попиту на них, підвищення рівня продовольчого 
забезпечення осіб, які мають мінімальні доходи. Буде розширено 
свободу вибору більшості домогосподарств у споживчій сфері. 

При розгляді проблеми функціонування продовольчого ринку 
мало не правилом доброго тону в науковій літературі є дослідження 
різноманітних аспектів питання підтримання паритету цін на 
продукцію сільського господарства та споживані галуззю ресурси. 
Впродовж кількох останніх років це питання ставилося на порядок 
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денний засідань уряду та Верховної Ради, приймалися відповідні 
законодавчі акти, спрямовані на подолання диспаритету цін. Однак, як 
правило, на практиці вони не виконувалися або виконувалися лише 
частково.  

Ідея підтримання паритету цін як частина більш загальної ідеї 
підтримання паритетності економічних відносин у всій економіці є 
досить привабливою. Її практичне застосування у США у 30-х роках 
ХХ століття дозволило успішно подолати аграрну кризу. Однак, на 
нашу думку, в сучасних вітчизняних умовах її реалізація не 
спричинить аналогічного ефекту. Ця проблема до певної міри є 
болючою, але ще більш болючою залишається проблема диспаритету 
цін на продовольчі товари та грошових доходів населення. Саме на неї 
повинні спрямовуватися основні зусилля органів державного 
управління, насамперед через стимулювання попиту на 
продовольство. Дотації ж виробникам сільськогосподарської 
продукції будуть використані не на технологічне оновлення 
виробництва, а на реалізацію певних невідкладних поточних справ як 
підприємств, так і їх керівників. В цьому переконує практика 
застосування дотацій в умовах колишнього Радянського Союзу. Крім 
того, незважаючи на практичну відсутність цілеспрямованої 
державної політики щодо вирішення проблеми диспаритету цін, ціни 
виробників сільськогосподарської продукції впродовж 2006–2011 рр. 
зростали випереджаючими темпами, а галузь сільського господарства 
із збиткової перетворилася у прибуткову. Вважаємо, що більш 
доцільно виділяти кошти на заходи, спрямовані на розширення попиту 
на продовольчі товари. 
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Герасимова Я. О. 
Дніпропетровська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Олійник В. Я., к.е.н., доцент 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ РИНКУ 

ПРАЦІ 
 
Ринок праці є провідним у механізмі створення соціально 

орієнтованої економіки. Від його дієвості безпосередньо залежить 
рівень використання праці – найбільш дієвого ресурсу, що в умовах 
спрямованого на інноваційність виробництва визначає верхню межу 
його ефективності. Зростання продуктивності праці та розподіл 
доходів від праці у відповідній пропорції є центральною віссю 
функціонування ринку праці, економічним фундаментом 
соціалізаційної економіки розвитку суспільства. 

Дослідження тенденцій розвитку українського ринку праці та 
його сучасного стану свідчать про наявність у цій сфері значних 
невирішених проблем. Серед них найбільш відчутними є відсутність 
прогресивних структурних зрушень в економіці, уповільнення 
введення високих технологічних укладів і попиту на адекватну працю; 
недовикористання наявного запасу праці за відносно невисокого рівня 
безробіття, що спостерігається фактично незмінним у доволі 
тривалому періоді; надмірна експансія неформальної зайнятості, її 
тісне переплетіння із формальною, що «тінізує» процеси у соціально-
трудовій сфері; ігнорування взаємозв’язку рівня продуктивності та 
оплати праці. 

Ринок праці охоплює ту частину соціально-економічних 
відносин, соціально-правових норм та інститутів, механізмів 
внутрішнього та зовнішнього регулювання, які забезпечують 
відтворення, обмін, розподіл та використання праці в суспільстві. 
Тобто зміст ринку праці не зводиться лише до акту купівлі-продажу 
праці як специфічного товару (що забезпечує включення цього 
ресурсу у суспільно-виробничий процес), а є виразом функціонування 
сфери суспільного розширеного відтворення, де відбувається рух 
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праці з його акцентуванням на фазі виробничого споживання у 
процесі створення продукту. При цьому об’єктом ринку праці 
виступає не робоча сила, а послуга праці як форми людського 
капіталу. 

У постіндустріальному суспільстві людина стає носієм 
найбільш потужного, найбільш продуктивного капіталу, яким є 
людський, водночас вона зберігає статус мети виробництва. 
Соціальний розвиток втрачає риси вторинності: саме від рівня 
розвитку соціальної сфери залежить економіка, адже не людина є 
засобом для економіки, а економіка – для людини. Економіка цілком 
підпорядкована людині, розвивається людиною, має слугувати 
людині. Згідно із цим соціальна сфера, соціальний розвиток у царині 
суспільного поступу – первинні, вони забезпечують прогрес 
економіки як сфери реалізації їх творчого потенціалу – провідної 
продуктивної сили. Економіка – вторинна; рівень її розвитку є лише 
відображенням результативності фактора сукупної суспільної праці. 
Адже в ринкових умовах подолано радянський ідеологізм 
непродуктивного, виключно витратного характеру соціальної сфери, 
сфери послуг, яка не визнавалась продуктивною та не враховувалась у 
процесі визначення величини національного продукту. Зараз всі види 
праці згідно з міжнародною практикою включені в стандарт 
Національних рахунків України з визначення створеного валового 
внутрішнього продукту суспільства. 

З огляду на зазначене видається необхідним переосмислення 
сутності ринку праці та об’єкта купівлі-продажу на ньому. Із 
врахуванням сутності праці не коректно вважати робочу силу 
об’єктом купівлі-продажу на ринку праці, бо давно минули ті часи, 
коли людина в економічній системі сприймалась як проста фізична 
робоча сила. Нині значення людини у економічній системі координат 
має зовсім інший вимір, оскільки змінились її рольові функції. Тож і в 
процесі купівлі-продажу на ринку праці об’єктом цих відносин 
виступає не робоча сила, а послуга праці. Це зумовлено тим, що 
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робоча сила використовується на певну роботу у фізичному її вимірі, а 
праця – процес у створенні вартості, в класичному розумінні – блага. 

Специфічною особливістю сучасного стану вітчизняного 
ринку праці є низька якість зайнятості населення, що визначається як 
відношення чисельності зайнятого населення у віці 15-70 років до 
всього населення зазначеного віку. У 2011 р. цей показник становив 
59,2 % (найбільші значення у м. Києві – 64,4%, м. Севастополі – 61,9% 
і в АР Крим – 61,7%; найменші показники зайнятості зафіксовано у 
Закарпатській – 56,6%, Чернівецькій – 57,7% і Львівській областях – 
58,3%. Рівень загального безробіття (за методологією МОП) як 
відношення кількості безробітних громадян віком 15-70 років до 
економічно активного населення в Україні у 2011 р. становив 7,9% 
(максимальної величини він досяг у Житомирській – 10,0%, 
Рівненській та Черкаській областях – 10,4%). Наявність безробіття в 
Україні є результатом не лише втрати зайнятості осіб з низькою 
конкурентоспроможністю на ринку праці, а й за рахунок осіб з 
високим рівнем освіти та професійної підготовки, але не затребуваних 
через невідповідність для них виробництва. 

Слід зазначити, що нині в Україні практично відсутня система 
економічних відносин партнерства держави і бізнесу у процесах 
підготовки, перепідготовки та перекваліфікації кадрів. Працедавцям 
потрібні молоді, але всьому навчені працівники, обов’язково – зі 
стажем. Це призводить до загострення проблеми невідповідності 
попиту та пропозиції на ринку праці за освітніми характеристиками та 
потребує відпрацювання механізмів дієвого регулювання у цій сфері 
соціально-економічних відносин із врахуванням не лише сучасних, а й 
майбутніх тенденцій. Зазначена система регулювання ринку праці має 
бути орієнтована на об’єктивні процеси структурних зрушень в 
економіці та суспільстві, що генеруються науково-технічним 
прогресом. 

Згідно із теорією заміщення науково-технічний прогрес як 
об’єктивний процес супроводжується вивільненням невідповідних 
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йому працівників. Це породжує необхідність своєчасної синхронної 
підготовки кадрів, орієнтованих на працевлаштування у сфери 
наукомісткого, високотехнологічного виробництва. Одночасно із цим 
необхідно створювати умови поглинання вивільнюваних працівників 
сферою малого та середнього бізнесу, переважно із надання 
різноманітних послуг, що потребує відповідної перекваліфікації 
вивільнених працівників. Як умови їх повторного працевлаштування. 
 
 

Гнилянська О. В. 
Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Гарасим П. М., д.е.н., професор 
РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ЯК 
ЗАБЕЗПЕЧУЮЧА УМОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ 
 
Національна економіка будь-якої країни базується на низці 

базових галузей чи сфер діяльності, які визначають її спрямованість, 
основний вектор розвитку, формують левову частку національного 
доходу та внутрішнього валового продукту. Домінування тих чи 
інших напрямів господарських відносин диктується як певними 
історичними, так і наявними географічними, кліматичними й 
геополітичними умовами. Для прикладу можна навести цілу групу 
країн, що пропагують розвиток так званих легких галузей 
промисловості, не маючи при цьому жодних ні техніко-технологічних, 
ні інвестиційно-інноваційних можливостей для поступу більш науко- 
та ресурсомістких видів економічної діяльності. На противагу першим 
багато є і держав, які володіють достатнім природно-сировинним 
запасом, мають відповідні традиції та інноваційно-технічні 
напрацювання, що дають їм можливість стимулювання 
високотехнологічних галузей національного господарства. Не слід 
забувати й про ті країни, що пов’язують свій розвиток із 
прогресуванням сфери послуг. При цьому варто зазначити, що така 
політика здебільшого є вимушеною та диктується відсутністю будь-
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яких передумов для ресурсного, енергетичного чи інноваційно-
технічного забезпечення промисловості. 

Проте у переліку видів економічної діяльності завжди 
домінували і зараз переважають ті, які здатні гарантувати державам 
їхню продовольчу та частково економічну безпеку. Під останньою ми 
розуміємо поміркований обсяг імпорту, який не спроможний 
погіршити торговельного, а відтак і платіжного балансу, спричинивши 
при цьому певні валютні дифузії. Як відомо, чи не кожна держава 
світу, утверджуючи власну економічну стійкість, намагається 
насамперед створити умови для досягнення високих показників 
забезпеченості населення продуктами і товарами першої необхідності, 
серед яких, безумовно, найважливішим є продовольство. Продовольча 
безпека як основна мета макрополітики кожної держави лежить у 
площині стимулювання розвитку сільського господарства. Саме від 
того, наскільки дієвим є аграрно-промисловий комплекс і як 
ефективно використовуються сільськогосподарські потужності, 
залежить стан та ступінь збалансованості продовольчого ринку, а 
останній безпосередньо впливає якщо не на рівень життя, то на рівень 
життєдіяльності суспільства. 

Доцільно зауважити, що розвиток сільського господарства як 
галузі економіки держави залежить від цілого ряду чинників. Зокрема, у 
цьому контексті ми як мінімум повинні говорити про відповідне 
географічне розташування і наявність сприятливих кліматичних умов. 
Уже від цього варто відштовхуватися, вибираючи конкретні напрями 
сільськогосподарського виробництва (рослинництво чи тваринництво). У 
набагато гірших умовах знаходяться ті країни, географічно-кліматичне 
забезпечення яких далеке від сприятливого для ведення сільського 
господарства. Як правило, такі держави, гарантуючи власну продовольчу 
безпеку, мусять порушувати валютно-фінансовий баланс через 
необхідність масштабного імпорту сільськогосподарської продукції. Це 
звичайно додає їм певних економічних труднощів, які вони здебільшого 
вирішують за рахунок альтернативних джерел експорту. 
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Натомість країни, багаті родючими ґрунтами, а також 
віковими традиціями рослинництва і тваринництва, апріорі володіють 
істотними конкурентними перевагами у системі світогосподарських 
відносин. По-перше, вони без застосування важелів імпорту 
спроможні створити середовище повної продовольчої безпеки; по-
друге, їхня національна конкурентоспроможність підвищується у рази 
за рахунок експорту продукції сільськогосподарського виробництва. 
При цьому сільськогосподарські товари як стаття експорту гарантує 
не лише позитивне сальдо валютного балансу, але й дає можливість 
певною мірою диктувати свої економічні інтереси, спираючись на 
відносну монополію у формуванні продовольчої безпеки в окремих 
зарубіжних країнах чи регіонах. 

Сільське господарство як сфера економічної діяльності 
спроможне чинити позитивний вплив на розвиток національної 
економіки не лише стосовно реалізації зовнішньоекономічних 
відносин (експорту сільськогосподарської продукції) чи формування 
належного рівня продовольчої безпеки. Саме по собі 
сільськогосподарське виробництво здатне розвиватися лише за умови 
повноцінного прогресу суміжних галузей (зокрема, машинобудування, 
хімічної промисловості, паливно-енергетичного комплексу тощо). 
Загадані галузі економіки по суті виступають донорами аграрно-
промислового виробництва, тобто призначення цих галузей полягає у 
матеріально-технічному забезпеченні сільськогосподарських процесів 
як у рослинництві, так і в тваринництві. 

Водночас сільське господарство і саме спроможне до 
стимулювання інших галузей та видів економічної діяльності. Мова 
іде здебільшого про переробку сільськогосподарської продукції, тобто 
про харчову промисловість. Отже, сільське господарство, будучи 
доволі посередньою галуззю у контексті створення нових робочих 
місць (адже сучасні аграрні підприємства здебільшого відзначаються 
не націленістю на людський капітал, а спрямованістю на техніко-
технологічну модернізацію виробничого процесу), спроможні 
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гарантувати працевлаштування для сотень тисяч осіб у суміжних 
галузях і сферах національної економіки. 

Підсумовуючи результати дослідження, можна зробити 
висновок, що сільське господарство будь-якої країни виступає 
каталізатором розвитку її економіки. Попри це сільськогосподарський 
сектор є доволі нестабільний, що диктується істотною його 
залежністю від кліматичних і природних умов. Це вимагає 
формування та впровадження ефективної державної політики у сфері 
стимулювання сільськогосподарського виробництва. Подібні 
національні стратегії переважно мають місце у більшості розвинутих 
держав світу. Зрештою, політика підтримки сільськогосподарського 
товаровиробника виправдовує себе у будь-якому випадку, а тому таке 
завдання повинне бути першочерговим у державотворчому процесі. 
 
 

Голвазін О. М. 
Національна академія державного управління при Президентові 

України, м. Київ 
Науковий керівник – Лукін С. Ю., к.е.н, доцент 

ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 
Практично в кожній державі одна частина території помітно 

відрізняється від інших частин. Ці відмінності стосуються природно-
кліматичних умов життєдіяльності, історії, етнічного складу населення, 
мови, культури, релігії та інших природних і суспільно-історичних 
факторів. Взаємодія цих факторів набуває інтегративного, системного 
характеру і призводить до формування якісної своєрідності території. 
Таким чином, регіональність як об’єктивна даність притаманна 
практично всім країнам світу. Проте регіоналізм як складний соціально-
політичний феномен виникає лише за певних умов, а саме: в ті періоди, 
коли в суспільстві загострюються регіональні, проблеми, актуалізуються 
суперечності або між територіями та і центром, або між окремими 
територіями, або між тими й іншими разом. 
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Розвиток регіонів України на сучасному етапі ринкових 
реформ зіткнувся з низкою об’єктивних і суб’єктивних чинників, що 
зумовили його розбалансований, асиметричний та диспропорційний 
характер. Основою цього стала невизначеність стратегічних 
пріоритетів регіонального розвитку у кризовий та посткризовий 
періоди, неготовність регіонів до неухильно зростаючого 
конкурентного тиску на внутрішньому та зовнішніх ринках у боротьбі 
за матеріальні, фінансові та людські ресурси, можливість ефективного 
використання геополітичного розташування регіональних систем і 
комплексів. Тактичні прорахунки регіонального розвитку України (у 
короткостроковому та середньостроковому періоді) обумовлені 
переважно відсутністю чітко означених, науково обґрунтованих 
економічних і соціальних стратегічних пріоритетів, неврахуванням 
особливостей довгострокових тенденцій регіонального розвитку, що 
формуються та діють на посткризовому етапі модернізації економіки. 

Стратегічне управління розвитком регіону – це управління, що 
орієнтує діяльність територіальної системи на цільові запити, гнучко 
реагує на зміни зовнішнього середовища й впроваджує заходи, які 
дозволяють досягти конкурентних переваг, що в сукупності дає 
можливість забезпечити сталий розвиток системи в довгостроковій 
перспективі. 

В Україні стратегія розвитку держави визначається 
законодавчо та є загальнонаціональним орієнтиром для розроблення 
відповідних стратегій розвитку її територій. Стратегія регіонального 
розвитку держави неоднорідна за регіонами. Це пояснюється 
істотними відмінностями територій щодо забезпеченості ресурсами, 
структури господарства, рівня розвитку різних сфер економіки, темпів 
економічного зростання тощо. Саме тому ця стратегія формує, з 
одного боку, основні цілі й завдання розвитку держави на певний 
період часу, а з іншого – складає основу для розроблення низки 
збалансованих між собою стратегій економічного розвитку окремих 
регіонів. 
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На сьогодні в Україні наявний ряд суттєвих проблем, що 
заважають ефективному управлінню регіональним розвитком. Серед 
них є такі: надмірна формалізація процедур розроблення та 
затвердження стратегій; декларативний характер більшості стратегій 
розвитку регіонів; наявність конфліктів між обласними державними 
адміністраціями, обласними радами та групами впливу на рівні 
регіону, а також різні бачення пріоритетів розвитку регіону, що є 
суттєвою перешкодою своєчасній підготовці відповідних 
регіональних стратегій; проблеми фінансування та інституційного 
забезпечення регіонального розвитку. 

Переконані, що освоєння стратегічного планування як однієї з 
найважливіших сучасних управлінських технологій неможливе без 
серйозної зміни принципів і пріоритетів в організації діяльності 
органів місцевої влади. Безумовно, стратегічне планування не може 
з’явитися як різновид управлінської роботи тільки як результат 
створення спеціалізованого підрозділу в складі місцевої державної 
адміністрації. Ця діяльність вимагає розподілу її функцій між 
представницьким і виконавчим органами, а також залучення до неї 
різних професійних співтовариств. 
 
 

Голинський Ю. О. 
Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Біттер О. А., д.е.н., професор 
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КЛЮЧОВИХ 
ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ 

ОРГАНАМИ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
 
Важливим завданням діяльності Казначейства України є 

зміцнення стійкості, надійності та прозорості фінансової системи 
держави. Лише за умови максимальної автоматизації процесів, 
застосування найбільш передових технологій, спрощення 
адміністративних і технічних процедур можливо вирішити одне із 

 44



стратегічних завдань – забезпечення прозорості та доступності 
інформації про стан державних фінансів. 

Аналогічні цілі стоять і перед казначействами інших країн. 
Так, у рамках вирішення цього завдання у Федеральному казначействі 
Росії була розроблена і запущена в експлуатацію аналітична система 
моніторингу ключових показників ефективності виконання бюджетів 
(система КПЕ). Оскільки казначейські системи Російської Федерації 
та України мають багато спільного, то впровадження відповідної 
системи в нашій державі, вважаємо, принесло би не менше 
позитивних наслідків. Отже, доцільно розглянути можливість 
адаптації даного зарубіжного досвіду та впровадження його у процес 
виконання бюджетів України. 

Система КПЕ призначена для формування оперативної 
інформації про хід та результати виконання бюджетів: для органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування (з метою 
підвищення оперативності та ефективності прийняття управлінських 
рішень); для громадян (з метою підвищення публічності та прозорості 
сектору державного управління, особливо в контексті прийнятого ЗУ 
«Про доступ до публічної інформації»). 

Для прикладу, у РФ система дозволяє проводити оперативний 
аналіз виконання бюджетів усіх рівнів з деталізацією до приблизно 
24 000 окремих бюджетів у щоденному режимі з початку 2010 р. 

Користувачами системи є органи виконавчої влади (Мінфін, 
інші міністерства, Рахункова палата та інші), а також органи 
місцевого самоврядування. 

На основі щоденних даних, які надходять в систему КПЕ по 
кожному бюджету, проводиться: 

- оперативний моніторинг касового виконання бюджетів. При 
цьому основні показники виконання бюджетів можуть аналізуватися з 
деталізацією до окремого бюджету, а в перспективі – по державному 
бюджету будуть аналізуватися до окремого одержувача бюджетних 
коштів; 
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- оперативний моніторинг виконання дохідної частини 
бюджету, здійснення контролю в розрізі бюджетної класифікації та 
головних розпорядників коштів державного бюджету; 

- аналіз джерел фінансування дефіциту бюджету в розрізі 
бюджетних даних, обсягу прийнятих до оплати і невиконаних 
платіжних документів за джерелами фінансування, зарахувань, 
списань і залишків на рахунку коштів спецфондів; 

- моніторинг виконання бюджету в розрізі державних програм, 
головних розпорядників бюджетних коштів та операцій сектору 
державного управління; у системі формуються звіти для оперативного 
моніторингу реалізації регіональних програм модернізації галузей 
економіки, пріоритетних національних проектів зі щоденним 
оновленням; 

- моніторинг показників про операції державного і місцевих 
бюджетів із врахуванням субсидій, субвенцій та інших міжбюджетних 
трансфертів, які мають цільове призначення, наданих з державного 
бюджету. Отримана інформація дозволяє оперативно оцінювати 
повноту та своєчасність отримання та використання міжбюджетних 
трансфертів у розрізі кожного бюджету та головного розпорядника 
коштів державного бюджету. 

Дані системи КПЕ можуть використовуватися для 
представлення оперативної звітності в Кабміні, підготовки звітів для 
вищих посадових осіб, підготовки даних для формування оцінки 
якості бюджетного менеджменту, оперативного моніторингу 
виконання державного та місцевих бюджетів, аналізу використання 
цільових міжбюджетних трансфертів, формування порівняльної 
оцінки по регіонах України. 

Побудова системи КПЕ ґрунтується на визначенні 
контрольних показників, згрупованих за функціональними ознаками: 
виконання дохідної частини бюджету; виконання видаткової частини 
бюджету; стан міжбюджетного регулювання; джерела фінансування 
дефіциту бюджету. 
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Таким чином, основні переваги впровадження системи КПЕ 
полягають в такому: 

- для аналізу використовують оперативні дані; 
- дані вирізняються високим ступенем деталізації. Зокрема, 

витратні показники мають деталізацію до рівня місцевих бюджетів, у 
найближчій перспективі дані про видатках зможуть бути доступні до 
рівня одержувачів бюджетних коштів; 

- система КПЕ є єдиним централізованим джерелом даних по 
касовому виконанню бюджетів і використовується для підготовки 
відповідної оперативної інформації; 

- система КПЕ надає можливість одночасного аналізу різнорідних 
показників (як бюджетних даних, так і даних з зовнішніх джерел), що 
дозволяє проводити дослідження у визначенні закономірності кореляцій 
або виявленні залежностей між різними показниками; 

- для виконання різних функціональних завдань використо-
вується зручний інтерфейс, що дозволяє в рамках одного вікна проводити 
аналіз даних за єдиною методологією незалежно від джерела даних; 

- для підтримки різних сценаріїв роботи (оперативний моніторинг 
показників, дослідження та аналіз даних, формування презентаційного 
представлення даних, формування регулярної звітності) в системі 
використовуються відповідні функціональні можливості. 

 
 

Григораш О. В. 
Дніпропетровська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Гордієнко В.О., к.е.н., доцент 
ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ ПЛАНУВАННЯ У МАЛОМУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВІ 
 
Функціонування малого підприємництва активно 

підтримується як на державному, так і на місцевому рівнях. Щороку 
місцевими бюджетами України затверджується значна кількість 
цільових програм (ЦП). Формування такої програми передбачає 
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застосування методології програмно-цільового планування (ПЦМ). 
ПЦМ вимагають наявності чітко сформульованої мети, конкретно 
поставлених завдань та формування оціночних показників, зокрема 
продукту, витрат, ефективності та якості. 

Особливості ПЦМ далеко не завжди знаходять своє 
відображення у програмах. Яскраво демонструє це «Програма 
розвитку малого підприємництва у Дніпропетровській області на 
2011–2012 роки». 

Для забезпечення відповідності формулювання мети і завдань 
засадам ПЦМ пропонуємо сформульовану у програмі мету («Метою 
Програми є створення належних умов для реалізації конституційного 
права мешканців області на підприємницьку діяльність, підвищення 
добробуту громадян Дніпропетровщини шляхом розвитку малого і 
середнього бізнесу та сприяння насиченню регіонального ринку 
високоякісними товарами й послугами від діяльності підприємництва, 
а також спрямування дій місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, громадських 
об’єднань підприємців, установ ринкової інфраструктури на 
розв’язання актуальних проблем, що стримують розвиток приватної 
ініціативи, та формування і впровадження ефективної державно-
громадської системи підтримки й захисту підприємництва») замінити 
таким текстом: «Підвищення ефективності МП у Дніпропетровській 
області». 

Що стосується завдань Програми, то їх, на наш погляд, 
доцільно представити у такому вигляді: «1. Запровадити механізм 
гнучкого оподаткування для МП (виходячи з галузі, де започатковано 
МП). 2. Запровадити механізм отримання МП кредитів на вигідних 
умовах. 3. Запровадити стимули для МП, які працюють у 
наукомістких секторах економіки» (замість сформульованих у 
Програмі: «1. Упорядкування нормативного регулювання 
підприємницької діяльності. 2. Фінансово-кредитна та інвестиційна 
підтримка. 3. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування 
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інфраструктури підтримки підприємництва. 4. Цільові проекти і 
підпрограми»). 

Нечітке визначення мети призводить до спотворення завдань, 
які ні до чого не ведуть і взагалі суперечать ідеології ПЦМ – 
фінансування цілі, а не установ (завдання програми 1, 3). 

Здійснити точне оцінювання програми можливо за допомогою 
економіко-математичної моделі (ЕММ) зв’язку якісного показника 
частки продукції МП в обсязі реалізованої регіоном продукції та їх 
кількості. Для розрахунків нами були використані дані про кількість 
МП на 10 тис. населення та частку продукції МП в обсязі 
реалізованої регіоном продукції за 2000–2010 рр. 

На основі цих даних були побудовані дві ЕСМ, які 
характеризують зв’язок показників до і після зміни законодавства. 
Результати оцінювання параметрів моделей наведені у таблиці. 

Оцінювання параметрів моделей 

До зміни законодавства Після зміни законодавства 

a1=-0,00946 a0=4,275572 
Sa1=0,030824 Sa0=1,509153 
R2=0,023016 S=0,506015 
F=0,094231 df=4 
Ssreg=0,024128 Ssresid=1,024205  

b1=0,203717 b0=0,230216 
Sb1=0,088798 Sb0=5,989225 
R2=0,636944 S=1,146836 
F=5,263182 df=3 
Ssreg=6,922305 Ssresid 3,945695  

 
Адекватність моделей було перевірено за допомогою критерію 

Фішера. Порівнюючи табличне значення критерію з фактично 
отриманим, можна констатувати, що моделі неадекватні (за 
допустимої помилки 0,05). 

Для першої моделі FТабл=7,7>FФакт=0,09. Для другої моделі 
FТабл=10,12>FФакт =5,2. Можна зробити висновок про відсутність 
зв’язку між показниками, а також про неефективність програм 
розвитку МП у Дніпропетровській області. 

Таким чином, слабким місцем української економіки виявився 
недостатній розвиток МП. Хоча саме малі та середні підприємства, 
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різні комерційні структури, що належать до сфери МП, беруть на себе 
ризик і працюють згідно з новими вимогами, що висуваються ринком 
до ефективності та якості. Застосування ПЦМ для формування та 
виконання бюджету є формальним. Дійсно ж використовується 
традиційний метод. 

Підсумовуючи, зауважимо таке. Мета та показники 
оцінювання розроблені згідно з методологією використання ПЦМ. 
Але використання рекомендованих показників теж не завжди робить 
можливим об’єктивне оцінювання ефективності досягнення мети 
програми внаслідок суттєвого коливання економічних і соціальних 
показників у часі. У такому випадку висновок буде залежати від того, 
на мінімум чи максимум коливання якісного показника припадає 
оцінка. Більш точно оцінити програму можна за допомогою 
економіко-математичної моделі зв’язку показника якості з показником 
витрат або продукту. 
 
 

Данилюк О. І. 
Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Васьківська К. В., д.е.н., професор 
КЛАСИФІКАЦІЯ СУЧАСНИХ ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ 
 
Багаторічний досвід функціонування пенсійних систем 

зарубіжних країн дає змогу виділити основні критерії їх класифікації, 
до яких можна віднести спосіб фінансування, форму управління, 
спосіб визначення виплат, обов’язковість участі працівників, джерела 
фінансування та принципи нарахування пенсій, кількість рівнів. 

За способом фінансування, тобто за методом, з допомогою 
якого формуються фінансові джерела для виплати пенсій, розрізняють 
розподільчі і накопичувальні пенсійні системи. 

Розподільча система передбачає покриття виплат за рахунок 
поточних надходжень, які формуються з внесків роботодавців та 
працівників. Зібрані страхові внески не інвестуються, а повністю 
витрачаються на виплату пенсій. Тобто виплати пенсій здійснюються 
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на основі принципу «солідарності поколінь». Саме тому розподільчу 
систему пенсійного забезпечення часто називають солідарною. 

Розподільчі системи в історичному ракурсі виникли першими, 
вони традиційно відіграють головну роль в обов’язкових програмах 
абсолютної більшості країн. Основним недоліком цих систем є 
вразливість до демографічних факторів, такі системи можуть 
ефективно працювати лише за сприятливих  демографічних тенденцій. 

В накопичувальних пенсійних системах накопичення 
індивідуальної пенсії здійснюється шляхом акумулювання внесків від 
джерела фінансування в пенсійних фондах, їх інвестування з метою 
збереження та отримання інвестиційного доходу. Накопичувальні 
системи, на відміну від розподільчих, є більш вразливими до 
економічних ризиків (криз), під час яких можуть скоротитися та 
знецінитися пенсійні активи фондів. До їх позитивних сторін можна 
віднести стійкість до демографічних ризиків, стимулювання розвитку 
фінансового ринку і ринку страхових послуг. 

За формою управління пенсійні системи можуть бути 
державними і приватними. В більшості країн світу пенсійні системи 
побудовані за змішаним типом, тобто мають компоненти державного 
та приватного пенсійного забезпечення. 

За способом визначення виплат розрізняють системи з 
встановленими виплатами, встановленими внесками, умовними 
балами, умовними рахунками та встановленими кредитами. У схемах 
з встановленими виплатами учасникам гарантується певний рівень 
пенсійних виплат, що розраховуються, як правило, на підставі 
сукупного стажу та заробітної плати в останні роки трудової 
діяльності. 

У випадку використання системи з фіксованими внесками 
сума внесків встановлюється в договорі і надходить на особистий 
рахунок робітника. Виплати нараховуються залежно від дохідності 
вкладень. 

У Франції, Німеччині, Норвегії та Словаччині 
використовуються бальні системи. Робітники заробляють пенсійні 
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бали, які ґрунтуються на їх індивідуальному заробітку за кожний рік 
внесків. За умови виходу на пенсію на підставі суми пенсійних балів 
визначається сума, що підлягає регулярній виплаті. 

В Італії, Польщі та Швеції використовуються схеми умовних 
рахунків. Ці схеми фіксують внесок кожного працівника на 
індивідуальному рахунку.  Розмір пенсії розраховується на підставі 
умовного накопиченого капіталу та залишкової тривалості життя за 
умови настання пенсійного віку. 

У Швейцарії використовується обов’язкова накопичувальна 
система, яку деякі науковці називають схемою із встановленими 
кредитами. Робітники та роботодавці сплачують внески, розмір яких 
змінюється з віком. Але уряд встановлює мінімальну норму виплати 
та обов’язкову ставку щорічного прибутку, через які накопичення 
перетворюються на пенсійні платежі. 

Наступним критерієм класифікації пенсійних систем є 
обов’язковість або добровільність участі в них. Обов’язковість участі 
працівників у пенсійній системі означає наявність відповідальності 
держави перед особою, яка законодавчо зобов’язує учасників схем 
сплачувати внески. Добровільність участі означає можливість вибору 
з метою отримання ними додаткового доходу за рахунок додаткових 
заощаджень. 

За джерелами фінансування та принципами нарахування 
пенсій розрізняють універсальні та страхові пенсійні системи. 
Основною метою універсальних систем пенсійного забезпечення є 
забезпечення мінімальних потреб пенсіонерів за рахунок 
перерозподілу доходів між багатими та бідними. Всі особи, що 
прожили в країні достатню кількість років, мають право на пенсію за 
віком або за інвалідністю. Розміри більшості базових пенсій не 
залежать від попереднього заробітку. Частина їх фінансується за 
рахунок страхових внесків, інша частина – з державного бюджету. 
Системи універсального пенсійного забезпечення характерні для 
Данії, Канади, Нової Зеландії, Великої Британії, Ірландії та ряду країн 
Північної Європи. 
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Страхові системи пенсійного забезпечення ґрунтуються на 
таких принципах: страхування переважно економічно активного 
населення, фінансування пенсійних виплат в основному з внесків 
застрахованих і роботодавців, залежність виплат від страхового стажу 
та попереднього розміру доходу застрахованого. Ця модель 
застосовується в більшості країн ЄС: Австрії, Німеччині, Франції, 
Італії, Іспанії, Швейцарії, країнах Бенілюксу та Греції. 

За кількістю рівнів розрізняють однорівневі та багаторівневі 
пенсійні системи. Однорівневі системи могли існувати лише за 
сприятливих економічних та демографічних тенденцій. В умовах 
сучасної демографічної кризи та негативних макроекономічних 
чинників забезпечити фінансову незалежність та гідний рівень життя 
пенсіонерів здатні лише багаторівневі системи, які поєднують усі 
можливі способи та методи фінансування. 
 
 

Даниляк Л. Я. 
Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Яцків М. І., к.е.н, професор 
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЛЬВІВЩИНИ 
 
Сучасні вимоги до системи охорони здоров’я, потреба 

вирішення пріоритетних завдань визначають стратегічні засади галузі. 
Вони полягають у здійсненні державної політики для збереження та 
зміцнення здоров’я всіх верств населення, підвищення якості та 
ефективності медико-санітарної допомоги, забезпечення соціальної 
справедливості та прав громадян на її одержання в умовах 
удосконалення організації та фінансування галузі охорони здоров’я, 
раціонального використання ресурсів, а також у правовому 
забезпеченні реформування і діяльності системи охорони здоров’я. 

В установах охорони здоров’я України зайнято 226,6 тис. 
медичних працівників. У середньому по Україні на 10 тис. мешканців 
припадає 48,6 лікаря з урахуванням державних і відомчих установ 
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охорони здоров’я, у Львівській області – 41-43,3 лікаря на 10 тис. осіб, 
тоді як в Англії цей показник становить 16,2,  Канаді – 19,4, а в 
країнах Євросоюзу – від  30 до 34 лікарів. 

Протягом останніх 5 років обсяг видатків місцевих бюджетів 
області на галузь постійно зростає. Так, у 2010 р. він склав 
1724,1 млн грн і зріс  порівняно з 2009 р. на  309,3 млн грн (21,9%), а з 
2005 р. – на  1177,3 млн грн (215,3%), у 2009 р. – 1414,8 млн грн, що 
на 155,3 млн грн (12,3%) більше 2008 р. На 2011 р. було затверджено 
1801,3 млн грн, що на 77,2 млн грн (4,5%) більше 2010 р. Таким 
чином, спостерігається позитивна динаміка абсолютних витрат галузі. 
Результати аналізу якісної структури видатків на охорону здоров’я 
області за останні 5 років свідчать, що найбільшу питому вагу у 
витратах займає заробітна плата з нарахуваннями (до 74%), оплата 
комунальних послуг та енергоносіїв – 7-9%, видатки на 
медикаменти – 8-9%, харчування – 3-4%, господарське утримання 
установ – 5-6%, а питома вага капітальних видатків залишається на 
рівні 2006 р. – від 1 до 7%. 

У 2010 р. у медичних закладах Львівщини функціонувало 
22,8 тис. ліжок, спостерігається зменшення їх кількості на 10 тис. 
мешканців. Так, у 2006 р. зазначений показник становив 92 ліжка, а у 
2010 р. – 90 ліжок. По Україні на 10 тис. мешканців у 2010 р. 
припадало 84,9 ліжка. У 2011 р. у лікувальних закладах області було 
розгорнуто 22,7 тис. ліжок (або 89 на 10 тис. населення). Слід 
зазначити, що приведення ліжкового фонду до нормативу, 
визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 р. 
№ 640, дало би можливість зекономити понад 100 млн грн і 
спрямувати їх на придбання медикаментів, медичного обладнання, 
створення належних умов для перебування хворих у стаціонарах. 

Про нераціональне використання коштів на стаціонарну 
допомогу та неефективність первинної медичної допомоги свідчить 
також порівняно висока тривалість перебування  хворого у лікарнях 
області. Зазначений показник у Львівській області становив 13,3 дні у 
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2011 р., що на 5,7% менше показника 2009 р. Найвища тривалість 
перебування хворого у закладах охорони здоров’я обласного 
підпорядкування – 19,3 дні, а найнижча у центральних міських 
лікарнях – 11,2 дні. У 2011 р. середні витрати на 1 хворого в день у 
звичайних стаціонарах становили 178,8 грн, що у 2,3 раза перевищує 
аналогічний показник 2006 р. При цьому видатки на медикаменти та 
харчування складали лише 8,5% до цієї суми. 

У закладах охорони здоров’я області стаціонарну допомогу 
одержують  понад 570 тис. жителів області. Низьке завантаження 
ліжка протягом останніх років спостерігається як в цілому у медичних 
установах області (335 днів за розрахункової норми 342), так і в 
більшості міст і районів області. 

Низьке завантаження одного ліжка у 2011 р. спостерігалося в 
установах охорони здоров’я Городоцького, Перемишлянського та 
Сколівського районів (327, 312 та 311 днів відповідно). Недостатньо 
завантажені також амбулаторно-поліклінічні заклади області. Так, 
середнє навантаженні на одного лікаря поліклінічних відділень в 
області у 2011 р. склало 5190 відвідувань, а середній показник у 
медичних установах України – 6282 відвідування. 

Одним із пріоритетних напрямів розвитку медичної галузі є 
наближення кваліфікованої первинної допомоги до споживачів. Тому і 
надалі залишається актуальним питання створення закладів первинної 
медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, що 
забезпечить виявлення значної кількості захворювань на ранній стадії 
і, відповідно, підвищення якості медичних послуг та ефективності 
витрат. З 2001 р. в області відкрито 252 заклади сімейної медицини. 
Слід зазначити, що у більшості країн світу на первинну медико-
санітарну допомогу припадає до 90% загального обсягу медичних 
послуг, а питома вага чисельності лікарів загальної практики-сімейних 
лікарів серед лікарів галузі становить 30-50%, тоді як в середньому у 
Львівській області – 6-9%. Водночас слід зазначити, що відкриття 
закладів охорони здоров’я чи реорганізацію нині діючих доцільно 
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проводити не допускаючи росту чисельності медичних працівників та 
у межах наявного фінансового ресурсу. 

Враховуючи нераціональну структуру видатків галузі, 
лікувально-профілактичні заклади області мають обмежені кошти на 
харчування та медикаменти і не дотримуються натуральних норм на 
харчування та медикаментозне забезпечення хворих, а також 
обмежують інші необхідні видатки. Так, питома вага видатків на 
придбання медикаментів та продуктів харчування в установах 
охорони здоров’я області у 2006–2011 рр. залишається незмінною і 
становить 10-11% до загальної суми видатків галузі. 

Вважаємо, що задля покращення якості послуг у системі 
охорони здоров’я слід ширше залучати кошти, які централізуються на 
виконання загальнодержавних програм. 
 
 

Демедюк Л. В. 
Львівський національний аграрний університет 

Науковий керівник – Біттер О. А., д.е.н., професор 
ВІДТВОРЕННЯ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ У 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 
За економіко-правовим змістом особисті селянські 

господарства – це сформовані внаслідок приватизаційних процесів 
селянські господарства, які створюють можливість на основі 
використання власної праці та на власній землі повністю або частково 
забезпечувати себе продуктами харчування чи виробляти товарну 
продукцію сільського господарства. Вони є складовою частиною 
сільських домогосподарств і виконують основну функцію їх 
самозабезпечення продовольством. За типом економічної поведінки 
особисті селянські господарства поділяються на споживчі, споживчо-
товарні та товарні. У приміській зоні переважає споживчо-товарний та 
товарний тип, а у віддалених районах – споживчий. Оскільки особисті 
селянські господарства є основною формою господарювання в 
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сільському господарстві, процес їх відтворення виступає одним із 
головних чинників розвитку сільських територій і формування 
сучасного сільського способу життя. 

Розвиток особистих селянських господарств можна розглядати 
з різноманітних точок зору. Їх оцінка з точки зору економічних 
інтересів сільських жителів забезпечила формування державної 
аграрної політики у цій сфері у 90-х роках минулого століття та 
призвела до значного нарощування їх економічного потенціалу та 
збільшення обсягів виробництва продукції. Науковий підхід до 
теоретичних основ розвитку особистих селянських господарств з 
точки зору процесу їх відтворення забезпечує отримання наукових 
результатів, які дозволяють по-новому оцінити сучасні тенденції в 
розвитку цих господарств. Особисті селянські господарства в 
майбутньому не можуть залишатися основною формою 
господарювання в сільському господарстві, оскільки мають суттєвий 
недолік: навіть за умови розширеного типу відтворення в такому 
господарстві не виникає умов для розширеного відтворення трудового 
потенціалу, формування цілісності в розвитку особи. 

Впродовж 2000–2010 рр. відбулися значні зміни в розвитку 
особистих селянських господарств, в режимі всіх чотирьох стадій 
відносно замкнутого процесу їх відтворення: виробництва, розподілу, 
обміну та споживання. Виробництво валової продукції в порівнянних 
цінах 2005 р. скоротилося з 3592,4 до 3083,7 млн грн, тобто на 14,2%. 
При цьому скорочення відбулося практично лише за рахунок 
згортання тваринництва. Питома вага особистих селянських 
господарств у загальному обсязі виробництва в усіх категоріях 
господарств знизилася з 90,8 до 73,7%. Вони високими темпами 
втрачають своє значення в забезпеченні продовольчої безпеки не 
тільки сільських родин, але й регіону, країни. 

Спостерігаються значні відмінності в показниках розвитку 
особистих селянських господарств приміської зони та віддалених 
районів. Рівень стабільності виробництва у віддалених районах, в яких 
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переважають господарства споживчого типу, значно вищий порівняно 
з приміськими. За результатами кореляційно-регресійного аналізу 
показників розвитку особистих селянських господарств у розрізі 
адміністративних районів Львівської області нами було встановлено, 
що основними чинниками, які впливають на обсяг виробництва 
валової продукції з розрахунку на одну особу (показник, який 
характеризує ступінь використання господарствами їх основної 
функції), є розмір використовуваної земельної ділянки, а також рівень 
урбанізації району. 

Аналіз розподілу продукції особистих селянських господарств 
показав, що основна її частина споживається всередині господарств. 
Однак незважаючи на наявність особистого господарства, сільські 
жителі загалом харчуються значно гірше порівняно з міськими, 
переважна більшість з них не має власного господарства. 

За результатами прогнозування окремих показників, які 
характеризують процес відтворення в особистих селянських 
господарствах, ми встановили, що за умови збереження існуючих 
тенденцій до 2020 р. обсяг виробництва валової продукції в цих 
господарствах скоротиться до 3 млрд грн, що поряд із значним 
зростанням цього показника в сільськогосподарських підприємствах 
не призведе до його загального скорочення в усіх категоріях 
господарств. Однак очікується значне скорочення чисельності 
поголів’я корів та обсягів виробництва молока. Загалом сільські 
домогосподарства з крупного постачальника молокосировини на 
ринок перетворяться на потужного її покупця. Цей процес 
відбуватиметься незалежно від обсягів державної фінансової 
підтримки розвитку скотарства в особистих селянських 
господарствах, запровадженої у 2012 р. Ми вважаємо, що Уряду слід 
значно збільшити фінансові ресурси для відродження розвитку 
скотарства в сільськогосподарських підприємствах. 

Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 
є основою покращення процесу відтворення в особистих селянських 
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господарствах, умов виробництва та реалізації продукції. Можна 
зробити висновок про доцільність формування переважно 
багатопрофільних обслуговуючих кооперативів, оскільки 
використання ресурсів ними забезпечуватиметься значно 
ефективніше, ніж спеціалізованими кооперативами. Розрахунки 
показали, що для організації одного багатопрофільного кооперативу з 
молочарським, овочево-садівничим відділеннями та відділенням з 
надання послуг з обробітку ґрунту та збирання врожаю необхідна 
велика сума коштів – 1700 тис. грн. Навіть за умови 30% оплати 
витрат з Державного бюджету та організації кооперативу на базі трьох 
сільських рад (в середньому 5520 жителів і 1670 особистих 
селянських господарств) сума вступного внеску з розрахунку на одне 
господарство складатиме 700 грн, що може виявитися непосильним 
для значної частини господарств. Вважаємо, що по-перше, слід 
збільшити питому вагу компенсаційних витрат з Державного бюджету 
у процесі організації багатопрофільних сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів; по-друге, узаконити їх неприбутковий 
характер, що забезпечить значно кращі економічні умови їх 
функціонування. 
 
 

Демко М. Я., Гребінь В. В. 
Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Лобода Н. О., к.е.н. 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ 

ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 
 
В умовах ринкової економіки в Україні процеси, пов’язані з 

удосконаленням 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. Особливу увагу 
слід приділити власному капіталу, оскільки від ефективного 
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управління ним залежить рентабельність підприємства та результати 
подальшої діяльності останнього. 

Проблеми організації обліку та аналізу власного капіталу, 
оцінювання ефективності його використання розглядалися в працях 
відомих вітчизняних вчених-економістів. Зокрема, питанню розвитку 
теорії та практики обліку, а також документування власного капіталу 
присвячені праці Ф. Ф. Бутинця, В. В. Гавриленко, В. Ю. Звенячкіної, 
Н. М. Лисенко, Т. О. Олейника, П. О. Куцика та інших науковців. 
Великий внесок у розроблення теоретичних основ і практичних 
підходів до проблеми методики аналізу та оптимізації структури 
власного капіталу внесли І. А. Бланк, В. З. Бугай, Ю. О. Зборовська, 
Н. О. Ковальчук, О. В. Лебідь, В. М. Омельченко, В. О. Подольська, 
Н. М. Чиж, О. В. Яріш, О. М. Чабанюк та інші дослідники. Проте низка 
проблем організації обліку та аналізу власного капіталу, а також 
оцінювання ефективності його управління в ринкових умовах 
потребують подальших досліджень та наукових розробок. 

Капітал – одна з найбільш використовуваних економічних 
категорій. Він є базою створення та розвитку підприємства, у процесі 
функціонування яких забезпечуючи інтереси держави, власників і 
персоналу. Будь-яка організація, що здійснює виробничу чи іншу 
комерційну діяльність, повинна мати визначений обсяг капіталу. 
Капітал являє собою сукупність матеріальних цінностей і коштів, 
фінансових вкладень і витрат на придбання прав і привілеїв, необхідних 
для здійснення господарської діяльності. Власний капітал – категорія 
всеохоплююча та багатоаспектна, через це трактувань власного 
капіталу існує значна кількість. Економісти трактують поняття капіталу 
з двох сторін. З однієї сторони, капітал підприємства характеризує 
загальну вартість засобів у грошовій, матеріальній і нематеріальній 
формах, інвестованих у формування його активів. При цьому 
характеризується напрям вкладення засобів. З іншого боку, якщо 
розглядати джерела фінансування, можна відзначити, що капітал – це 
можливість і сукупність форм мобілізації фінансових ресурсів для 
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одержання прибутку. Розглядаючи економічну сутність капіталу 
підприємства, слід зазначити такі його характеристики: капітал 
підприємства є основним чинником виробництва; капітал характеризує 
фінансові ресурси підприємства, що приносять дохід; капітал є 
головним джерелом формування добробуту його власників; капітал 
підприємства є головним вимірником його ринкової вартості; динаміка 
капіталу підприємства є найважливішим показником рівня 
ефективності його господарської діяльності. 

Операції з власним капіталом у різних країнах світу мають свої 
особливості, продиктовані низкою факторів: починаючи від 
історичного аспекту та закінчуючи домінуючою формою власності 
підприємств у певній країні. Вважаємо, що у вітчизняній практиці 
слід використовувати іноземний досвід облікового відображення 
таких операцій, зважаючи на те, що у більшості зарубіжних країн 
складові частини власного капіталу є подібними (це стосується, 
насамперед, практики формування різних  резервів та фондів, 
раціональна реалізація якої спрямована на забезпечення належного 
рівня платоспроможності та фінансової стійкості підприємства). Це 
сприятиме покращенню як фінансового забезпечення вітчизняних 
підприємств (у контексті напрямів перспективного резервування, 
форм вкладення коштів тощо), так і інтеграції до європейських 
економічних процесів економіки країни. 

В сучасних умовах прийняття управлінських рішень на 
підприємстві багато в чому залежить від того, як організовані облік та 
аналіз власного капіталу. Саме від цього залежить ефективність його 
управління та подальший розвиток підприємства. Ефективність 
функціонування будь-якого підприємства визначається стратегією 
управління капіталом підприємства, важливою складовою якого є 
оптимізація структури капіталу. В Україні більшість підприємств 
нехтують цією обставиною, що є помилкою, оскільки від 
співвідношення між власним і позиковим капіталом залежить 
результат діяльності підприємства та його стан у майбутньому. Тому 
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завданням топ- менеджменту має бути формування найбільш 
прийнятної структури капіталу підприємства для його подальшої 
ефективної діяльності. У зв’язку з цим у сучасних умовах зростає роль 
стратегічного аналізу капіталу підприємства, який має забезпечити 
ефективне та стабільне функціонування підприємства. 

Сучасні теорії фінансового менеджменту дозволяють 
застосувати великий методичний інструментарій оптимізації 
структури капіталу, який може бути корисним будь-якій організації. 
Існує велика кількість різноманітних поглядів на процес оптимізації 
структури капіталу вітчизняними та закордонними вченими. До 
закордонних теорій можна віднести традиційний підхід, підхід 
Модільяні-Міллера, компромісний та сигнальний підходи. До 
вітчизняних – підходи М. Н. Кревної, Є. С. Стоянової та 
В. В. Ковальова. На підставі цих теорій сформовано схему процесу 
оптимізації структури капіталу підприємства, який складається з 
шести етапів. Запропонована модель оптимізації структури власного 
капіталу дає можливість збільшити ринкову вартість підприємства. 
Поетапний розрахунок забезпечує оперативність та оптимальність 
структури власного капіталу, а також максимальне зростання 
рентабельності власного капіталу та фінансової стійкості 
підприємства в майбутньому. 

 
 

Дем’яненко В. Є. 
Дніпропетровська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Тимошенко М. В., к.т.н., доцент 
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 
 
Забезпечення стабільного соціально-економічного поступу 

українського суспільства потребує максимально повного 
використання наявних конкурентних переваг (потенціалу індустрії та 
родючих земель) і створення нових, які можуть бути генеровані у 
процесі здійснення структурних зрушень та удосконалення 
 62



виробничого потенціалу країни для переходу на більш високий 
технологічний рівень економіки. Цьому має сприяти цілеспрямована 
бюджетна політика держави, причому не лише за умови простого 
збільшення бюджетних видатків, а насамперед за умови 
удосконалення структури їх використання за критерієм 
результативності. У зв’язку із цим посилюється необхідність 
активізувати недіючий нині ресурс «творча ініціативу» та 
заінтересованість органів місцевого самоврядування. 

Загальносвітовий досвід підтверджує істинність постулату, що 
найбільш потужною і вирішальною силою в діяльності кожного 
суб’єкта суспільної системи соціально-економічних відносин є 
економічний інтерес. Саме такими суб’єктами в існуючій ієрархії 
влади в Україні є органи самоврядування адміністративно-
територіальних громад. Їх статус як самоврядних забезпечений 
Конституцією України та регламентований рядом законів. Так, згідно 
з статтями 7, 142 і 143 Конституції України в країні визнається та 
гарантується функціонування місцевого самоврядування як інституту 
влади народу та визначено матеріальну і фінансову основу, завдання 
та компетенції їх діяльності. Бюджетним кодексом України 
регламентовано механізм фінансового забезпечення виконання їх 
власних і переданих їм державою повноважень, завдань і функцій на 
рівні гарантованого державою нормативу. 

В реальній дійсності самоврядність територіальних місцевих 
громад недієздатна, оскільки фінансові ресурси цього органу влади як 
у частині доходів, так і у частині видатків повністю централізовані та 
залежні від волі бюрократичного адміністративного державного 
апарату та постійно зменшуються. Так, за період 2000–2010 рр. в 
умовах збільшення ВВП у 6,4 раза дохід зведеного бюджету також 
зріс адекватно (у 6,4 раза), а доходи місцевих бюджетів – лише у 5,6 
раза. Частка доходів місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету 
за цей період зменшилась на 3,5 процентних пункти, оскільки на цю 
величину було збільшено доходи державного бюджету. Зменшилась 
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також величина доходів місцевих бюджетів порівняно з величиною 
ВВП: у 2000 р. їх частка становила 8,42%, а у 2010 р. – лише 7,35%. 

У деяких наукових публікаціях постійне посилення 
централізації бюджетних коштів виправдовується унітарним 
державним устроєм України. Але форма територіального 
самоврядування зародилась в умовах абсолютної монархії ще в 
середні віки. Так, у XIII ст. виникла система Магдебурзького права, 
яка, розвиваючись і удосконалюючись, трансформувалась у сучасну 
систему європейського самоврядування. В Україні становлення 
інституту самоврядування історично пов’язується із введенням 
системи Магдебурзького права в окремих містах (м. Кам’янець-
Подільський – 1374 р., м. Луцьк – 1432 р., м. Київ – 1497 р.) та із 
проведенням земських реформ після 1864 р. Теза про несумісність 
самоврядування територіальних громад у країнах з унітарним 
державним устроєм спростовується практикою європейських 
унітарних країн та працями провідних українських науковців – 
фахівців у сфері бюджетних проблем: О. П. Кириленка, 
В. І. Кравченка, І. О. Луніної, К. В. Павлюк, І. Я. Чугунова та інших. 

Специфічною рисою місцевих бюджетів є те, що з них 
фінансується частина функцій центральних органів влади, переданих 
на виконання місцевій владі з метою більш якісного їх виконання. 
Отже, крім виконання безпосередньо власних повноважень (місцевого 
значення) органи самоврядування зобов’язані виконувати функції 
органів державної влади: фінансування органів місцевого державного 
управління, освіту, охорону здоров’я, культуру і мистецтво, фізичну 
культуру і спорт, місцеву міліцію – повноважень, делегованих 
місцевому самоврядуванню з передачею відповідних бюджетних 
коштів. У відповідності із цим центр відповідальності органів 
самоуправління зміщується на виконання не власних, а саме 
делегованих повноважень. Незважаючи на це, загальна сума 
бюджетних видатків місцевих органів влади у структурі видатків 
зведеного бюджету становила у 2010 р. лише 40,2%. 
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Ініціативна діяльність місцевих органів самоврядування 
обмежується недостатністю фінансового забезпечення, зумовленого 
непропорційним розподілом джерел формування доходів. У 
середньому по Україні надходження від закріпленої за органами 
місцевого самоврядування дохідної бази становлять лише близько 
30%, решта – трансферти від джерел доходів державного бюджету. Це 
зумовлює фактичну фіктивність самоврядного статусу органів 
місцевої влади. Більш того, головним розпорядником бюджетних 
коштів територіальних громад виступає керівник державної 
адміністрації. 

Результати проведеного нами аналіз свідчать про те, що 
існуючий нині фінансово-економічний механізм функціонування 
місцевих органів територіальних громад не відповідає їх правовому 
статусу як самоврядних. Це зумовлює необхідність проведення 
адміністративної реформи, цілі та завдання якої давно визначені, але 
реалізація якої неодноразово відкладалась. На наш погляд, замість 
нинішньої моделі необхідно ввести в дію більш досконалу, 
апробовану практикою європейських країн, функціонуючу на засадах 
територіального госпрозрахунку, націлену на розвиток місцевих 
продуктивних сил. Надання гарантованих державою бюджетних 
послуг на нормативному рівні має розглядатись лише як обов’язковий 
еталон у системі послідовного соціально-економічного зростання 
місцевих територій на основі розгортання продуктивної ініціативи у 
підвищенні результативності функціонування територіального 
господарського комплексу. 
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Дикун О. В. 
Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Альошина Л. Є., к.е.н., доцент 
ОФШОРИ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОДАТКОВИХ 

ПЛАТЕЖІВ 
 
Будучи цілісною, економічна система будь-якої держави 

водночас поєднує різні, часто конфліктні, інтереси її учасників. Не є 
винятком й податкова система. Як складова частина економічної 
системи держави в ідеалі вона повинна бути спрямована на 
збалансування інтересів держави та платників податків. Проте 
сьогодні все частіше спостерігається ситуація, коли держава, виходячи 
із завдань фіскальної політики, насамперед зацікавлена у збільшенні 
фінансових надходжень до бюджетів усіх рівнів і державних цільових 
фондів. Як наслідок, зростає рівень податкового навантаження на 
платників податків, що позбавляє їх стимулів до розвитку та 
розширення масштабів діяльності. 

У таких умовах платники податків шукають шляхи зменшення 
податкових зобов’язань. Одним з них є податкове планування, яке 
являє собою систему заходів підприємства (фізичної особи), 
спрямованих на максимальне використання можливостей чинного 
законодавства з метою збільшення доходів та прибутку підприємства 
за рахунок законної оптимізації його податкових платежів у межах 
загального стратегічного планування підприємства. Слід підкреслити, 
що кінцевою метою податкового планування на підприємстві є не 
мінімізація, а оптимізація податкових платежів. 

Основними способами оптимізації податкових платежів на 
підприємствах виступають такі: використання пробілів законодавства, 
застосування податкових пільг, вибір форми діяльності, правильне 
формування облікової політики, використання офшорів, застосування 
пільгових підприємств, зміна строку сплати податків, правильне 
укладання договорів, формування статутного капіталу, «правильна 
поведінка» з контролюючими органами тощо. 
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В умовах реалізації державами жорстокої фіскальної політики 
для багатьох фірм реєстрація офшорів стала одним із найбільш 
привабливих варіантів оптимізації податкових платежів. 

Не стоїть осторонь від використання офшорних схем і 
український бізнес. Більше того, вітчизняні підприємці перебувають 
серед лідерів за кількістю створених офшорних компаній. 

До основних факторів, що стимулюють розвиток офшорного 
бізнесу в Україні, належать: рівень податкового навантаження (за 
критерієм простоти сплати податків у рейтингу Doing Business 2012, 
складеному Світовим банком, Україна посіла 181 місце зі 183-х), 
неефективність фіскальної політики, несприятливий інвестиційний 
клімат, високі інвестиційні ризики, криміналізація економіки тощо. 

Офшор передбачає встановлення законодавством країни 
повного або часткового звільнення від оподаткування підприємств, що 
належать іноземним особам. Державу або його частину, де діють такі 
умови для компаній-нерезидентів, називають офшорною зоною. 

Загалом у світі налічується майже 40 офшорних зон. Усі вони 
залучають міжнародний бізнес завдяки різним пільгам, зокрема 
низьким або нульовим ставкам податків, мобільності капіталу та 
анонімності його власників, у більшості офшорних зон відсутні 
зобов’язання щодо подання звітності, присутність засновників 
компанії під час реєстрації компанії є необов’язковою. 

Залежно від виду й обсягу пільг, що надаються при реєстрації 
суб’єктам-нерезидентам, офшорні зони поділяють на три групи: 1) країни 
«податкової гавані» – такі, що повністю звільняють компанії від сплати 
будь-яких податків за умови, що управління компанією здійснюється за 
межами території реєстрації і вона не має там джерел доходу; 2) країни, 
де іноземним компаніям надаються суттєві податкові пільги та 
висуваються мінімальні вимоги щодо фінансової звітності; 3) країни, де 
податкові пільги та привілейований режим таємності мають суб’єкти 
господарювання-нерезиденти, що здійснюють лише визначені 
законодавством країни види господарської діяльності. 
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Слід відзначити і те, що компанії, зареєстровані в офшорних 
зонах, в основному є представниками середнього або великого 
бізнесу. Для суб’єктів малого підприємництва розроблення 
індивідуальної офшорної схеми та утримання офшорної компанії є 
дуже дорогими процедурами, тому їм вигідніше організовувати 
діяльність у своїй країні. 

Створення офшорної компанії може бути вигідним не тільки 
для власника фірми, але й для її співробітників і споживачів 
виробленої продукції. Менші податки сприяють подальшому розвитку 
фірми, при цьому ціни на її продукцію можуть знизитися, а якість 
продукції при цьому не погіршиться. Співробітники будуть 
отримувати більшу зарплату, а на фірмі почнуть відкриватися нові 
відділи, які потребуватимуть нових фахівців. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що офшор сьогодні – один із 
найбільш ефективних методів податкового планування, цінність якого 
полягає в абсолютно законному переміщенні капіталу в політично та 
фінансово стабільні, безпечні країни. У контексті інтересів держави 
може виникнути думка про те, що використання офшорних схем 
підприємцями є явищем недостойним, оскільки призводить до 
зменшення доходів до державної казни. Водночас виникає 
справедливе заперечення: коли держава прагне у першу чергу 
отримувати доходи, постійно збільшуючи податкове навантаження, і 
нічого не дає взамін, у платників податків виникає законне, на нашу 
думку, право застосовувати у процесі сплати податків усі дозволені 
законами способи, у тому числі переведення фінансових ресурсів або 
діяльності суб’єктів господарювання за межі власної країни для того, 
щоб вони стали недосяжними для національних податкових 
інституцій. 
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Добровольська С. Р. 
Львівський національний аграрний університет 

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

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА 
ГАЛУЗЕВУ СТРУКТУРУ ВИРОБНИЦТВА 

 
Аналіз обсягів державної фінансової підтримки виробництва в 

сільськогосподарських підприємствах Львівської області у 2011 р. 
дозволив виявити наявність цікавих тенденцій, які мали безпосередній 
вплив на галузеву структуру виробництва. Із 204 підприємств, які вели 
бухгалтерський облік у повному обсязі (форма 50-сг), отримувачами 
фінансової підтримки були 78 підприємств, тобто 38,2% від загальної 
їх кількості. При цьому бюджетні дотації отримували 54 
підприємства, а фінансову підтримку за рахунок податку на додану 
вартість – 35 підприємств. Паралельно першою та другою формами 
державної підтримки користувалися 11 підприємств. 

У процесі дослідження ми поділили усю сукупність 
сільськогосподарських підприємств на три групи: до першої групи 
віднесено підприємства з обсягом річного чистого доходу (виручки) 
від реалізації продукції до 800 тис. грн, другої – від 800,1 до 4000 грн, 
третьої – понад 4000 тис. грн. Загалом до першої групи ввійшли 80 
підприємств, до другої – 60, до третьої – 64. 

Результати групування показали, що найбільшими 
отримувачами коштів з державного бюджету у 2011 р. виявилися 
підприємства третьої групи. Насамперед у цій групі найвища питома 
вага підприємств-отримувачів фінансової підтримки – 38,2%. Загальна 
сума отриманих коштів у 2011 р. склала 70 450,1 тис. грн, що складає 
3,6% загального обсягу чистого доходу (виручки) від реалізації 
продукції сільського господарства та 4,3% від сукупної повної 
собівартості реалізованої всіма 204 підприємствами продукції. Одне 
середньостатистичне підприємство першої групи отримало 
106,0 тис. грн коштів, другої групи – 152,1 тис. грн, третьої – 
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2158,3 тис. грн. Загалом 31 підприємство третьої групи отримало 
95,0% загальної суми коштів державної фінансової допомоги. 

За середніми показниками по групах сільськогосподарських 
підприємств дещо приховується справжній розподіл коштів 
фінансової підтримки. Так, у першій групі два із 23 підприємств-
отримувачів допомоги отримали загалом 1926,5 тис. грн, що складає 
95,1% від загального обсягу допомоги по всій групі. Інші ж 
підприємства обмежувалися сумами від 1 до 70 тис. грн. У двох 
названих підприємствах обсяг виділеної допомоги у 2011 р. у декілька 
разів перевищив величину чистого доходу (виручки) від реалізації 
продукції. В обох випадках йдеться про кошти з державного бюджету. 

У групі середніх за розміром сільськогосподарських 
підприємств внутрігруповий розподіл коштів у 2011 р. був більш 
справедливим. Два підприємства – найбільші отримувачі допомоги, 
отримали її загальним обсягом 1193 тис. грн, що складає лише 32,7% 
коштів, отриманих всіма підприємствами другої групи. 

У третій групі найбільшим отримувачем коштів державних 
дотацій є підприємство з кодовим номером 004625330124457, яке 
отримало їх обсягом 37,6 млн грн, тобто 81,4% від загальної суми по 
групі та 75,6% від суми по всіх 204 сільськогосподарських 
підприємствах області. 

Результати проведеного аналізу дозволяють зробити висновок 
про те, що основними отримувачами державних коштів є великі за 
розміром підприємства. Таким чином, реально держава підтримує 
фінансово тих сільськогосподарських товаровиробників, галузева 
структура яких орієнтована не на зміцнення продовольчої безпеки країни 
щодо збалансованого стабільного забезпечення населення 
продовольством у необхідному асортименті, а на погіршення ситуації у 
цій сфері. Виділення коштів насамперед великим підприємствам, які 
активно розвивають орієнтовані на експорт види продукції рослинництва 
та ігнорують розвиток більшості галузей тваринництва, може призвести 
до посилення залежності країни від імпорту м’ясо- та молокопродуктів. 
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Довбуш Р. В. 
ТОВ «Габен», м. Львів 

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ОБОРОТУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В 
УКРАЇНІ 

 
Аналізуючи вплив демографічної ситуації в Україні на 

динаміку роздрібного товарообороту, не можна оминути питання про 
його територіальний розподіл. Це питання є важливим з економічної, 
соціальної та навіть політичної точки зору, оскільки ефективний ріст 
будь-якої системи забезпечується за рахунок рівномірного зростання 
всіх її елементів. 

Оскільки споживчі витрати відіграють провідну роль у 
формуванні показника валового продукту, дослідження 
територіальної диференціації роздрібного товарообороту дає змогу 
оцінити ступінь пропорційності розвитку регіонів України, виявити 
розвинуті та депресивні території та розробити адекватну політику 
розвитку країни як єдиного організму. 

Згідно із Законом України «Про стимулювання розвитку 
регіонів» від 8 вересня 2005 p. регіоном є територія АРК, області, міст 
Києва та Севастополя. Саме регіони є осередками формування 
валового продукту та його основними споживачами. Темпи зростання 
національної економіки – це лише середньозважена величина 
регіональних показників, які можуть істотно відрізнятися. Отже, 
середній показник не дає уявлення про зміни продуктивності праці, 
виробництва чи споживання в тій чи іншій територіальній одиниці. 
Фактично увесь приріст може концентруватися лише в кількох 
економічно розвинених регіонах. 

Оскільки в Україні налічується 27 регіонів, для цілей аналізу 
ми згрупували їх за географічною ознакою у 6 макрорегіонів: 
Західний (включає 8 областей – Волинську, Закарпатську, Івано-
Франківську, Львівську, Рівненську, Тернопільську, Хмельницьку та 
Чернівецьку); Північний (складається із чотирьох областей – 
Житомирської, Київської, Сумської та Чернігівської); Східний (до 
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нього увійшли 3 області – Донецька, Луганська та Харківська); 
Центральний (складається з п’яти областей – Вінницької, 
Дніпропетровської, Кіровоградської, Полтавської та Черкаської); 
Південний (АРК, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська 
області); місто Київ. 

За результатами аналізу стану роздрібного товарообороту у 
2001–2011 рр. у макрорегіонах нами встановлено, що за цей період 
відбувся невеликий перерозподіл їх участі у формуванні споживчих 
витрат. Так, базові темпи зростання вказують, що частка 
Центрального макрорегіону зменшилась найбільше – на 1,6 
процентних пункти, Північного – на 0,8, Західного – на 0,7, Східного – 
на 0,3. Південь та м. Київ показали зростання – відповідно на 1,7 та 1,8 
процентні пункти. Найменша частка роздрібного товарообороту 
належить Півночі – 10,2%. 

Оцінити пропорційність розподілу роздрібної торгівлі можна 
за допомогою коефіцієнта концентрації, що розраховується як 
відношення частки товарообороту до частки населення відповідних 
територій. Він показує частку індивідуального споживання порівняно 
із середнім рівнем по Україні. 

Ми з’ясували, що на Заході 23,4% населення створюють лише 
18,7% роздрібного товарообороту. Отже, коефіцієнт концентрації 
складає 0,8, що є найменшим показником серед усіх макрорегіонів 
країни. З іншої сторони, Північ показує найменший товарооборот в 
абсолютному виразі, але її коефіцієнт концентрації наближається до 
0,9. Схожий результат має Центральна Україна. Східний, Південний 
макрорегіони та місто Київ отримали показники вище 1, що означає їх 
високі споживчі можливості. Ці території генерують найбільше витрат 
і підтримують платоспроможний попит, хоча це не означає, що рівень 
життя там вищий. 

Причини, що обумовили саме такий розподіл роздрібного 
товарообороту у макрорегіонах України, відомі. Ті території, де частка 
сільського населення висока (Захід – 20% і Центр – 38% у 2011 р.), 
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показали найнижчі рівні концентрації роздрібної торгівлі. На Півдні 
також зосереджено 19% сільського населення, але оскільки це – 
курортна зона, рівень споживання там досить високий і перевищує 
середній по країні. Крім того, на Півдні дуже сильно розвинене 
судноплавство, а отже, оптова торгівля, товари якої розповсюджуються 
по всій території України. На Сході переважають міські поселення, там 
більше промислових підприємств, вищий рівень індивідуального 
доходу та споживання. Втім, така ситуація викликає занепокоєння, адже 
найчастіше сільське населення зайняте в сільському господарстві та є 
основним постачальником цієї продукції. Занадто низька кількість 
селян – це високі ціни на продовольчі товари першої необхідності, не 
кажучи вже про зниження експортного потенціалу. 

У натуральних величинах саме західні та центральні області 
України є найбільшими виробниками сільськогосподарської 
продукції. Наприклад, на Заході вирощується найбільше картоплі, 
багато цукрових буряків, виробляється найбільше молока, багато 
м’яса. Центральний макрорегіон – лідер у вирощуванні зернових, 
зернобобових культур, соняшнику, овочів, у виробництві м’яса. 
Навпаки, на Сході вся ця продукція виробляється в найменших 
кількостях. 

Незважаючи на це, перерахунок загальних величин в 
індивідуальні, тобто обсяг виробництва сільськогосподарської 
продукції на одну особу, показує, що Захід не є достатньо 
забезпечений товарами цієї групи. За цими показниками він 
найчастіше відстає від центральних та північних областей. 

Звісно, існують об’єктивні причини, що сприяють розвитку 
сільського господарства або стримують його (наприклад, географічні 
та історичні параметри кожного макрорегіону). Центральна Україна – 
це переважно рівнинна місцевість, сприятлива для землеробства. На 
Заході навпаки – гориста, що ускладнює сільськогосподарські роботи. 
Схід здавна приділяє більше уваги видобутку корисних копалин, ним 
зайнята більшість населення регіону. 
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Враховуючи, що західні області перевантажені сільським 
населенням, а східні мають низьку його частку, вважаємо за доцільне 
на Заході розбудовувати невеликі містечка у повноцінні міста, 
формуючи промисловий та інноваційний потенціали цього 
макрорегіону, а на Сході – стримувати процес урбанізації, 
стимулювати селян розширювати власні господарства. 
 
 

Долбнєва Д. В. 
Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник –  Гончарук С. М., к.е.н., доцент 
АУДИТ БАНКІВ УКРАЇНИ: НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ТА 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ 
 
Аудиторська діяльність у вітчизняних банківських установах 

порівняно з провідними країнами світу характеризується суттєвими 
прорахунками та протиріччями. 

Попередні роки, що знаменувалися фінансовою кризою, дали 
змогу учасникам фінансового ринку та політикам усвідомити 
недосконалість наявної у державі бази аудиту банків та усвідомити 
гостру потребу у розробленні нових методик оцінювання 
кредитоспроможності та ймовірності занепаду фінансового сектору 
вітчизняної економіки. 

Банківська система є «кровоносною системою» економіки, 
ключовим елементом фінансової системи держави. Ефективність її 
роботи свідчить про рівень розвитку інститутів управління ризиками 
та фінансового контролю, довіри населення до провідних учасників 
фінансового ринку – банків. 

Виходячи з цього, нами було проаналізовано стан системи 
аудиту як форми контролю в банках України з метою визначення 
основних напрямів її удосконалення для своєчасного виявлення та 
попередження кризових явищ у банківській системі держави, 
ефективній протидії псевдолегальним фінансово-господарським 
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операціям як самих банків, так й інших суб’єктів господарювання. 
Діяльність комерційних банків підлягає суворому контролю з 

боку Національного банку України. Так, відповідно до наказу НБУ від 
28.02.2011 р. № 37 було створено спеціальний комітет з питань аудиту 
банків, права. Обов’язки останнього сформовані у постанові 
Правління НБУ № 387. Основною метою банківського нагляду є 
забезпечення стабільності банківської системи та захист інтересів 
вкладників і кредиторів банку. Саме тому для банків України сьогодні 
залишаються обов’язковими як зовнішній, так і внутрішній аудит. 

Законодавчо визначене трактування «аудит банку» наведене у 
Положенні про організацію внутрішнього аудиту в комерційних 
банках України (ст. 2), затвердженому постановою Правління НБУ 
№ 114 від 20.03.98 року. За результатами його аналізу та узагальнення 
поглядів провідних експертів у цій галузі пропонуємо власне 
трактування поняття «аудит банків»: під аудитом банків слід 
розуміти перевірку правильності ведення бухгалтерського обліку та 
складання фінансової звітності банку з метою висловлення незалежної 
думки аудитора щодо достовірності фінансової звітності банку, 
обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству, 
міжнародним і національним стандартам, а також з метою 
розроблення рекомендацій з підвищення фінансової стійкості та 
ліквідності банку. Вважаємо, що саме таке визначення повною мірою 
розкриває основні аспекти аудиту банку, які визначають важливість та 
необхідність його проведення. 

На сучасному етапі функціонування фінансово-кредитної 
системи України банки як ніколи зобов’язані забезпечити проведення 
щорічної перевірки фінансової звітності, консолідованої фінансової 
звітності та іншої інформації щодо своєї фінансово-господарської 
діяльності, залучаючи незалежних експертів – аудиторів та 
аудиторські фірми. 

Хоча в Україні і продовжують здійснювати заходи, спрямовані 
на врегулювання та стабілізацію сучасного стану аудиторських 
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перевірок у банках, все одно виникають суттєві проблеми у вигляді 
шахрайств, тіньових і спекулятивних операцій, порушення 
законодавчих і нормативно-правових актів  тощо. У підсумку це 
призводить до загального зниження рівня довіри кредиторів і 
позичальників як до окремих банків, так і до банківської системи. 

За результатами проведеного дослідження можемо 
констатувати, що стан розвитку та ефективність проведення аудиту 
банків в Україні перебувають на низькому рівні. Ті кроки, які роблять 
Національний банк та Аудиторська палата України, органи 
законодавчої та виконавчої влади, не є достатніми для швидкого та 
якісного удосконалення системи аудиту. 

Перспективними видаються такі напрями удосконалення 
аудиту банків: 

- забезпечення суб’єктів аудиту достатньою кількістю 
методичних розробок з аудиторського контролю банків; 

- залучення аудиторів із провідних країн світу з метою 
перейняття у них досвіду щодо проведення аудиторських перевірок у 
банках; 

- впровадження та постійне застосування сучасних методик 
аудиторських перевірок; 

- введення обов’язкових піврічних і квартальних аудиторських 
перевірок; 

- удосконалення організаційно-методологічного забезпечення 
зовнішнього аудиту фінансової звітності банку, а саме: розроблення 
чіткого алгоритму його проведення з використанням тестів; 
проведення вибіркового дослідження документів за прогресивною 
схемою; запровадження в аудиторську практику сучасних 
професійних комп’ютерних програм фінансового аналізу; 
удосконалення інформаційного забезпечення зовнішнього аудиту 
фінансової звітності; 

- вивчення світової практики банківського контролю та 
регулювання з питань розроблення ефективних заходів впливу, 
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спрямованих на підтримання безпеки та стабільності банківської 
системи держави; 

- підвищення рівня кваліфікації аудиторів шляхом посилення 
вимог до процедури одержання сертифіката аудитора. 

Вважаємо, що тільки побудова результативної, ефективної та 
незалежної системи аудиту банків надасть їм змогу підвищити рівень 
власної безпеки, попередити різноманітні фінансово-економічні 
ризики та злочини, що якісно вплине на загальноекономічні 
показники розвитку держави та її населення. 
 
 

Долбнєва Д. В. 
Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Блащук-Дев’яткіна Н. З., к.е.н., доцент 
МЕХАНІЗМ КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Протягом останніх років для економіки України особливої 

актуальності набуває питання підвищення ефективності діяльності 
вітчизняних підприємств у контексті розгляду механізму їх взаємодії з 
фінансово-кредитними установами, провідну роль серед яких 
відіграють комерційні банки. 

Для перехідного періоду розвитку ринкового середовища 
характерним є обмежений доступ суб’єктів підприємницької 
діяльності, насамперед підприємств малого та середнього бізнесу, до 
кредитних ресурсів комерційних банків, високі відсоткові ставки та 
важкі до виконання умови кредитних угод. Проте за умов 
недостатності власних коштів для фінансування виробництва, а також 
порівняно низького рівня розвитку вітчизняного фондового ринку 
саме банківський кредит повинен стати головним джерелом 
поповнення капіталу підприємств в Україні. 

Виходячи з цього, основною метою нашої роботи було 
комплексне дослідження організації механізму кредитного 
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забезпечення підприємницької діяльності та його практичної 
реалізації в умовах перехідної економіки. 

Механізм кредитного забезпечення діяльності підприємств – 
це невід’ємна та органічна складова банківського механізму 
організації грошово-кредитних відносин, яка пов’язана із певними 
діями банківської системи щодо спрямування кредитних ресурсів на 
забезпечення потреб підприємств у додаткових грошових коштах з 
метою стимулювання їх ділової активності, оптимізації кредитних 
взаємодій між банками та підприємствами у цій сфері. Основним 
завданням функціонування означеного механізму є спрямування 
кредитних ресурсів банків на формування фінансових ресурсів 
вітчизняних підприємств. 

З метою оцінювання ефективності функціонування механізму 
кредитного забезпечення діяльності підприємств в Україні протягом 
останніх років ми проаналізували темпи росту кредитних вкладень 
вітчизняних банків у підприємства. Це дало можливість встановити, 
що обсяги кредитування цілком відновилися після кризи: станом на 
01.01.2012 р. вони склали 793,3 млрд грн (565,9 млрд грн станом на 
01.10.2008 р.). Збільшення загального обсягу кредитних вкладень 
відбулося переважно завдяки активізації корпоративного 
кредитування, чому сприяло поліпшення надійності суб’єктів 
господарювання як позичальників в умовах збільшення інвестицій в 
основний капітал. Щодо розподілу кредитів за видами економічної 
діяльності, то тут переважають кредити на забезпечення діяльності 
підприємств сфери торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів 
та предметів особистого вжитку (35,6%), переробної промисловості 
(21,8%), операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу (15,6%). 

Сьогодні у банківській системі існує низка проблем, до яких 
можемо віднести: 

- обмеженість джерел формування, висока ціна кредитних 
ресурсів для підприємств малого та середнього бізнесу; 

- можливість різких коливань відсоткових ставок за кредитами; 
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- незадовільна якість і складність об’єктів кредитування; 
- наявність в економіці альтернативних каналів для 

переливання коштів із реального у фінансовий сектор; 
- складність достовірного прогнозування темпів інфляційних 

процесів у країні. 
Щоб механізм кредитного забезпечення ефективно 

функціонував і задовольняв потреби вітчизняних підприємств, 
необхідно вирішити проблеми банківської системи з метою її 
удосконалення, забезпечити розроблення та ефективну реалізацію на 
практиці стратегії кредитної діяльності банків, підвищити роль та 
значення банківського кредиту у процесах формування фінансових 
ресурсів підприємств, запровадити прогресивні методи кредитування 
суб’єктів підприємницької діяльності, дослідити вплив кредитних 
продуктів і важелів на стан вітчизняного виробництва. Завдяки цьому 
стануть можливими: 

- значні якісні зрушення в обсягах виробництва; 
- вихід підприємств з кризового стану; 
- розвиток підприємств малого та середнього бізнесу; 
- забезпечення стабільних темпів економічного зростання; 
- впровадження інновацій; 
- підвищення рівня конкурентоздатності, кредитоспроможності 

тощо. 
Таким чином, ми можемо зробити висновок, що 

функціонування в країні ефективного та налагодженого механізму 
кредитного забезпечення діяльності підприємств є запорукою успіху 
усіх суб’єктів економіки та важливим завданням органів державної 
влади, Національного банку України. 
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Дорошенко С. М. 
Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Буряк П. Ю., д.е.н., професор 
БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 
 
Відновлення світової економіки у поточному році є нестійким – 

зберігається високий рівень невизначеності щодо ситуації на світових 
товарних ринках, світові фінансові ринки ще не відновились – боргові 
проблеми ЄС залишаються до кінця не вирішеними, банки країн ЄС 
потребують додаткових коштів для рекапіталізації. 

Зростання економік країн, що розвиваються, у тому числі 
Китаю, Індії, Бразилії, уповільнюється (у Китаї до 7,5% проти понад 
10% у докризовий період та 9,2% у 2011 р.; в Індії зростання у 
І кварталі 2012 р. уповільнилось до мінімуму за 9 років – 5,3%). При 
цьому нестабільна ситуація на Близькому Сході створює додатковий 
тиск на світові ціни на енергоносії. 

Уповільнення економічного зростання, суттєві витрати для 
стимулювання економіки та рекапіталізації банківської системи 
призвели до порушення бюджетної рівноваги в багатьох країн світу, 
що негативно впливає на світові фінансові ринки. 

Таким чином, враховуючи збереження невизначеності на 
світових фінансових і товарних ринках, волатильність на світових 
енергетичних ринках, нестабільність відновлення світової економіки 
та неоднозначні прогнози щодо її розвитку у наступному році, у 
процесі розрахунків граничних обсягів видатків державного бюджету 
враховано основні прогнозні макропоказники економічного та 
соціального розвитку, визначені в Основних напрямах бюджетної 
політики на 2013 рік (постанова Верховної Ради України від 22 травня 
2012 року № 4824) та затверджені постановою Кабінету Міністрів 
України від 31 серпня 2011 року № 907 «Про схвалення Прогнозу 
економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних 
макропоказників економічного і соціального розвитку України на 
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2013 і 2014 роки» (із змінами і доповненнями, внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 № 1216) – зростання 
реального ВВП у 2013 р. становитиме 4,5%, номінальний ВВП 
збільшиться до 1 687,8 млрд грн, індекс споживчих цін (грудень до 
грудня попереднього року) прогнозується на рівні 5,9%, фонд оплати 
праці очікується на рівні 505,8 млрд грн. 

У процесі розроблення дохідної частини проекту бюджету на 
2013 р. враховано основні завдання бюджетної політики, визначені 
постановою Верховної Ради України «Про Основні напрями бюджетної 
політики на 2013 рік». Дохідна частина проекту бюджету розроблена на 
основі податкового та іншого законодавства з урахуванням: 

- зниження ставки податку на прибуток з 21% у 2012 р. до 19% 
у 2013 р.; 

- дії податкових канікул зі сплати податку на прибуток для 
новостворених та малих підприємств; 

- звільнення від оподаткування ПДВ операцій із ввезення на 
митну територію України природного газу (реалізація імпортованого 
природного газу на митній території України здійснюватиметься за 
ставкою ПДВ 20%); 

- зменшення з 2013 р. кількості загальнодержавних податків і 
зборів шляхом об’єднання рентної плати за видобуток вуглеводнів та 
плати за користування надрами. 

Крім того, реалізація положень Податкового кодексу України 
відкриває нові можливості для бізнесу та залучення додаткового 
інвестиційного ресурсу для розвитку підприємництва. Загальний 
інвестиційний ресурс від надання преференцій суб’єктам 
господарювання становить 47,5 млрд грн, зокрема за рахунок ПДВ – 
25,8 млрд грн, податку на прибуток – 17 млрд грн, запровадження 
пониженої ставки оподаткування платою за користування надрами – 
1 млрд грн, звільнення від ввізного мита – 3,7 млрд грн. Найбільші 
преференції пов’язані з підтримкою сільськогосподарських 
товаровиробників (12,9 млрд грн), банківського сектору в частині 
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створення страхових резервів, що відносяться на витрати 
(7,5 млрд грн), енергетичної галузі (1,4 млрд грн ), національної освіти 
(1,9 млрд грн), літакобудівної промисловості (0,8 млрд грн). 

За даними Державної податкової служби України, у 2011 р. 
суб’єктами господарювання отримано податкових пільг на суму 
151,5 млрд грн (з урахуванням застосування нульової ставки ПДВ на 
операції з реалізації НАК «Нафтогаз України» імпортованого 
природного газу на митній території України – 0,6 млрд грн). 
Найбільші з них: створення банківськими установами страхового 
резерву (11 млрд грн) включення до складу витрат збитків 
(9,4 млрд грн), спеціальний режим оподаткування ПДВ 
сільськогосподарських товаровиробників (12,9 млрд грн), 
оподаткування за нульовою ставкою ПДВ операцій з експорту товарів 
(35,0 млрд грн), звільнення від оподаткування ПДВ операцій з 
постачання: послуг з перевезення пасажирів та вантажів транзитом 
через митну територію України (9,8 млрд грн), зернових культур 
(4,4 млрд грн), лікарських засобів (2,6 млрд грн), відходів та брухту 
чорних i кольорових металів (2,4 млрд грн). 

За інформацією Державної митної служби України щодо сум 
умовно нарахованих податків і зборів, то за 2011 р. суб’єктами 
господарювання отримано пільг на суму 44 млрд грн, у тому числі: із 
ввезення природного газу (22,2 млрд грн), лікарських засобів 
(4,4 млрд грн), повітряних суден за договорами оперативного лізингу 
(1,9 млрд грн), а також відповідно до міжурядових угод про вільну 
торгівлю (3,5 млрд грн). 

Для досягнення збалансованого бюджету слід реалізувати 
заходи, що сприятимуть реформуванню бюджетної системи, зокрема: 

- використання додаткового фінансового ресурсу таким чином, 
щоб отримати максимальний економічний ефект і вирішити найбільш 
нагальні та важливі завдання; 

- максимально детальне розкриття дохідної та видаткової 
частин бюджету; 
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- спрямовування значної частини приросту бюджетних 
надходжень на поліпшення добробуту громадян. Необхідно 
зосередити увагу на селективній підтримці найменш соціально 
захищених категорій населення та упорядкувати систему соціальних 
пільг, що дозволить збільшити пільги тим категоріям населення, які 
дійсно їх потребують, без додаткового зростання видатків бюджету; 

- визначення пріоритетних проектів розвитку, фінансування 
яких здійснюватиметься за бюджетні кошти (бюджетні кошти мають 
витрачатися на проекти та програми, які нададуть найбільший 
економічний чи соціальний ефект для держави); 

- надання державних гарантій виключно під кредитування проектів 
інвестиційного характеру, що мають загальнодержавне значення. 
 
 

Дубовська О. В. 
Дніпропетровська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Лисяк Л. В., д.е.н., професор 
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ ЗАРОБІТНОЇ 

ПЛАТИ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ 
 
В період інтеграції України в світовий економічний та освітній 

простір, переходу до інформаційного суспільства збільшується роль 
освіти, роль і соціальна значимість працівників освітньої галузі. 
Оскільки в сучасних умовах господарювання заробітна плата 
залишається основним джерелом доходів цих працівників, проблеми 
реалізації основних функцій заробітної плати  в галузі освіти є 
надзвичайно актуальними. 

Результати аналізу системи оплати праці працівників освітньої 
галузі, яка базується на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і 
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери, вказують на те, що 
заробітна плата  освітян не завжди виконує притаманні їй основні 
функції (відтворювальну, стимулюючу, регулюючу та інші). Це, 
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безумовно, не сприяє збільшенню престижності педагогічної праці та 
розвитку ринку освітніх послуг. 

Необхідною умовою ефективної організації оплати праці є 
оцінювання та вимірювання результатів праці, але творча, інтелектуальна 
праця педагогів не завжди підлягає нормуванню або регламентації, тому 
в галузі освіти оцінювання не може проводитися традиційними 
методами, оскільки результати праці вчителя неможливо зважити, 
порахувати або виміряти в натуральних одиницях. Крім того, результати 
цієї праці інколи можна оцінити лише з перебігом часу, залежать вони не 
тільки від педагога, але й від учня. 

Особливий характер праці у сфері освіти, який здебільшого 
потребує високого професіоналізму, творчого мислення, вміння 
поводитися в нестандартних ситуаціях, визначає особливі вимоги до 
працівників цієї галузі та рівня  їх професійної підготовки. Питома вага 
працівників з високим рівнем освіти і професійної підготовки в 
загальній чисельності персоналу в галузі освіти дуже велика. Близько 
90% педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів 
мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра, багато 
з них мають вищу кваліфікаційну категорію та педагогічні звання. 

Праця в галузі освіти є одним із найбільш масових видів 
людської діяльності. Вчителі – це найбільша соціально-професійна 
група населення нашої країни, до якої належить близько півмільйона  
педагогічних працівників, які працюють у загальноосвітніх 
навчальних закладах. Але незважаючи на підвищену складність та 
соціальну значимість праці освітян, рівень її оплати не відповідає 
важливості виконуваних ними функцій та реальним труднощам праці. 

Хоча середня заробітна плата працівників освіти постійно 
зростає, вона залишається нижчою, ніж середня зарплата у 
промисловості. Адже особливості економічних і соціально-трудових 
відносин у сфері освіті обумовлені специфікою нематеріального 
виробництва та специфікою форми власності і бюджетного 
фінансування цієї галузі, яка має обмежені ресурси і не завжди може 
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використовувати комерційні та госпрозрахункові відносини. 
Система оплати праці в галузі освіти залежить від фінансового 

механізму розвитку освіти країни, але невідповідність рівня заробітної 
плати педагогічних працівників життєвим потребам, а також якості та 
кількості надаваних послуг є серйозною загрозою розвиткові системи 
освіти. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення освітньої 
галузі має створювати передумови для надання громадянам якісної 
освіти відповідно до сучасних запитів кожної особистості та потреб 
інноваційного розвитку держави. 

Слід відзначити, що заробітна плата працівників освіти не завжди 
виконує притаманні їй функції, наприклад, стимулюючу, оскільки розмір 
оплати праці вчителя практично не пов’язаний з її результатами, або 
регулюючу, оскільки амплітуда коливань у рівнях оплати праці 
працівників освіти значно менша, ніж в інших галузях економіки. 

Стосовно відтворювальної функції заробітної плати, механізм 
реалізації якої забезпечується встановленням на державному рівні 
такого її мінімального розміру, який забезпечував би відтворення 
робочої сили, потрібно відзначити таке. Оскільки вчителі відносяться 
до категорії висококваліфікованих фахівців, мінімальний розмір 
оплати їх праці повинен значно перевищувати загальноприйнятий. 

Отже, вирішення проблем реалізації основних функцій 
заробітної плати працівників освітньої галузі можливе шляхом 
покращення фінансового забезпечення оплати праці, що дозволило би 
встановити розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду 
на рівні мінімальної заробітної плати, а також удосконалення діючої 
Єдиної тарифної сітки шляхом визначення оптимальних 
співвідношень між тарифними коефіцієнтами. 

Сьогодення потребує привернути увагу суспільства до галузі 
освіти не як до споживача фінансових ресурсів, а як до продуктивної 
галузі економіки, основи економічного та соціокультурного прогресу 
України, стратегічного ресурсу зміцнення міжнародного авторитету та 
іміджу нашої держави. 
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Дяченко М. К. 
Дніпропетровська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Лисяк Л. В., д.е.н., професор 
ДЕЯКІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО 

РЕФОРМУВАННЯ 
 
В умовах загострення ситуації на міжнародних фінансових 

ринках та в реальному секторі економіки України виникає 
необхідність у забезпеченні стабільного та збалансованого розвитку 
бюджетної системи країни задля здійснення безперебійного 
фінансування загальнодержавних і регіональних проектів соціального 
й економічного спрямування. Проте сьогодні для реалізації вказаного 
існує низка перешкод у вигляді окремих недосконалостей чинного 
законодавства та усталеної бюджетної практики. Це справляє свій 
негативний вплив на розвиток регіонів країни. 

Як свідчать фінансові показники, навіть у період дії оновленого 
бюджетного законодавства у сфері бюджетних відносин 
Дніпропетровської області проявляються деякі проблеми в забезпеченні 
фінансовим ресурсом регіонального розвитку. При цьому ситуація у 
Дніпропетровській області є типовою для всіх регіонів країни. 

Для повноцінної реалізації функцій бюджетного механізму 
стимулювання соціально-економічного розвитку територій необхідно 
вжити низку заходів з удосконалення правового забезпечення 
функціонування бюджетного механізму та бюджетних відносин. 
Зокрема, на нашу думку, потрібно реалізувати таке. 

В зв’язку з тим, що зростання надходжень від податку на 
прибуток підприємств значно мірою залежить від організаційних 
заходів місцевих органів влади щодо підвищення рівня рентабельності 
суб’єктів підприємницької діяльності, для створення додаткових 
стимулів та підвищення зацікавленості областей у нарощуванні 
дохідної бази Державного бюджету необхідно віднести 60% 
надходжень податку на прибуток підприємств приватної форми 
власності до доходів місцевих бюджетів (в тому числі 50% – до складу 
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першого кошика), а також внести зміни до статті 71 Бюджетного 
кодексу України щодо включення до бюджету розвитку 10% суми 
податку. Це одночасно надасть вагомий ресурс місцевим бюджетам 
для реалізації інфраструктурних, інноваційних проектів розвитку та 
суттєво знизить їх дотаційність. 

Особливої уваги потребує питання розширення джерел доходів 
на рівні обласних бюджетів, оскільки вони наразі позбавлені реальних 
джерел надходжень. Засобом підкріплення дохідної бази є 
зарахування 50% платежів за користування надрами 
загальнодержавного значення до складу доходів, які не враховуються 
у процесі визначення міжбюджетних трансфертів, із одночасним 
виключенням з доходів, які враховуються, що потребує внесення змін 
до статей 66 та 69 Бюджетного кодексу. 

Зараз в Україні діє система надання пільг зі сплати тих чи інших 
податків суб’єктам господарювання. Звісно, надання таких пільг на 
державному чи місцевому рівні призводить до значних втрат доходів та 
необхідності пошуку додаткових джерел надходжень до відповідних 
бюджетів. При цьому нерідко такі пільги є економічно неефективними. 
Крім того, завжди певна частка суб’єктів господарювання користується 
пільгами незаконно, для ухилення від оподаткування. Отже, для 
виправлення такої ситуації слід переглянути порядок та умови надання 
пільг, внести зміни до відповідних бюджетних і податкових норм для 
усунення невиправданих пільг, із збереженням в силі лише тих, які є 
дійсно економічно обґрунтованими. Стимулювання відповідних 
галузей економіки чи конкретних проектів на державному та місцевому 
рівні слід здійснювати в окремих випадках шляхом надання прямої 
фінансової допомоги. 

Серед міст обласного значення та районів Дніпропетровської 
області лише дві адміністративно-територіальні одиниці 
перераховують кошти до Державного бюджету у вигляді вилучення, 
решта – отримують дотації вирівнювання. Тобто існує певна 
залежність виконання фінансування регіональних заходів і закладів 
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від своєчасності надходження коштів дотації. В деяких інших регіонах 
країни ситуація ще гостріша. Бюджетним кодексом України 
передбачено перерахування недоотриманих протягом поточного 
місяця сум дотації вирівнювання не пізніше 10 числа місяця, 
наступного за звітним. Оскільки в окремих місцевих бюджетах 
близько 70% видатків забезпечується за рахунок дотації 
вирівнювання, існує загроза несвоєчасності фінансування захищених 
видатків, у першу чергу – заробітної плати та нарахувань на неї. У 
зв’язку зі значною питомою вагою таких видатків в загальному обсязі 
видатків місцевих бюджетів та із врахуванням термінів виплати 
заробітної плати необхідно внести зміни до статті 108 Бюджетного 
кодексу щодо перерахування місцевим бюджетам недоотриманих сум 
дотації до 1 числа місяця, наступного за звітним. 

На сьогодні певна частина субвенцій з Державного бюджету на 
фінансування соціальних видатків проходить транзитом через обласні 
бюджети з подальшим розподілом бюджетам нижчого рівня. Проте 
необхідність у такому транзитному русі коштів відсутня. Вважаємо, що 
кошти субвенцій на виконання державних програм соціального захисту 
населення логічніше надавати одразу бюджетам-отримувачам для їх 
оперативнішого проходження та використання за призначенням. 

Для підвищення ефективності використання бюджетних коштів 
необхідно розширювати сферу застосування програмно-цільового 
методу. Зараз триває другий етап експерименту із запровадження ПЦМ, 
який розрахований на 2011–2013 рр. У 2012 р. до державного 
експерименту долучаються бюджети м. Севастополя, усі обласні 
бюджети та бюджети міст обласного значення, а також районні бюджети 
Дніпропетровської, Донецької та Вінницької областей. Планування за 
програмно-цільовим методом дозволить довести положення вітчизняної 
бюджетної реформи до рівня європейських стандартів. 

Вказані заходи не є вичерпними, ними не обмежується 
бюджетне реформування, проте їх реалізація дозволить поліпшити 
ситуацію з фінансуванням місцевих проектів соціального та 
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економічного розвитку як на найближчий час, так і на перспективу. 
Поряд з цим поглиблення бюджетної реформи має відбуватися 
обґрунтовано, комплексно та системно. 
 
 

Капітула С. Л. 
Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Яцків М. І., к.е.н., професор 
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ 

ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ 
 
У сучасному складному глобалізаційному середовищі між 

різними суб’єктами господарювання виникають і функціонують 
стійкі, але водночас і динамічні фінансові потоки. Тому створення 
умов для динамічної та безперервної організації фінансових потоків 
підприємств оптової торгівлі здатне забезпечити ефективність їх 
господарської діяльності. За цих умов актуалізується проблема 
аналітичного дослідження теоретичних засад організації фінансових 
протоків підприємств оптової торгівлі, їх суті, класифікації та 
структури. 

Протягом останніх років інтерес науковців до суті фінансових 
потоків та їх ефективного управління набув неабиякого розвитку, що 
сприяло розробленню низки підходів до трактування їх змісту, у тому 
числі таких як: 

- підхід, який ототожнює фінансові потоки з грошовими та 
охоплює увесь обіг грошової маси та розміщення її в активах; 

- підхід, що розглядає цю фінансову категорію у вузькому 
(зводять до інвестиційних фінансових ресурсів, кредитних ресурсів чи 
коштів, які формуються внаслідок операційної діяльності) та 
широкому розумінні (рух фінансових ресурсів суб’єкта, який 
досліджується – чи то конкретне підприємство, чи навіть держава, 
регіон, або рух фінансових ресурсів такого суб’єкта господарювання 
відповідно до різновидів його діяльності); 
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- підхід, що характеризує фінансовий потік як об’єкт 
управління в логістичних системах, забезпечує ефективне 
проходження продукції через увесь логістичний цикл її виробництва, 
розповсюдження і розподілу, починаючи з виникнення задуму 
майбутнього продукту та закінчуючи придбанням його споживачем, 
тобто забезпечують рух матеріальних ресурсів; 

- підхід, що визначає зміст фінансового потоку залежно від 
рівня його функціонування – на мікро- (суб’єкти господарювання) та 
макрорівні (держава, регіон); 

- підхід, який визначає фінансовий потік як специфічний 
грошовий потік, рух фінансових потоків одночасно в межах мікро- та 
макрорівня, як сукупність потоків, що переходять з однієї ланки 
фінансової системи в іншу; 

- підхід, який розглядає фінансовий потік як елемент 
функціонуючої системи (кредитної, бюджетної, інвестиційної тощо). 

Результати проведеного нами морфологічного аналізу 
свідчать, що дефініцію «фінансовий потік» розглядають з позиції 
руху, потоку, сукупності, зміни та вартості, наділяючи фінансовий 
потік як економічне явище специфічними ознаками (властивостями), 
що їм притаманні та завдяки яким їх можна виокремити у самостійну 
економічну категорію. У більшості випадків в основі ознак, що 
характеризують фінансові потоки підприємств оптової торгівлі, 
лежить динамічний (напрям, швидкість, регулярність та вартість руху) 
та статистичний (обсяг, джерело формування та дохідність) зміст. Як 
правило, значення окремих ознак випливає із специфіки конкретної 
сфери діяльності та виду фінансового потоку, який її обслуговує. 

На нашу думку, під фінансовими потоками в оптовій торгівлі 
слід розуміти цілеспрямований рух фінансових ресурсів як всередині 
бізнес-структур, так і поза їх межами, що супроводжують та 
генерують рух товарообороту у часі та просторі, в результаті їх 
ефективного використання. 

Нами узагальнено класифікаційні ознаки фінансових потоків 
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підприємств оптової торгівлі, а саме: напрям руху, призначення, 
охоплення, вид діяльності, сфера функціонування, форма утворення, 
метод обчислення, періодичність виникнення, вид господарських 
зв’язків, період функціонування, рівень достатності, можливість 
забезпечення платоспроможності. 

Оскільки фінансові потоки в оптовій торгівлі формуються як 
самостійні напрями фінансових ресурсів і є постійними та масштабними, 
це вимагає їх чіткої структуризації. Виходячи з нашого розуміння 
фінансових потоків як руху фінансових ресурсів, в їх структуру слід 
включати вхідні та вихідні фінансові потоки оперативного та 
стратегічного характеру, що відображають всю сукупність економічних 
операцій, які здійснюються в коротко- та довгостроковому періодах. 
Групування у поточні та стратегічні фінансові потоки дозволяє більш 
повно виявити їх спрямованість та ефективність. 

Варто відзначити, що напрям руху поточних фінансових 
потоків відображає можливості збільшення чи зменшення 
стратегічних фінансових потоків за умови ефективного використання 
фінансових ресурсів підприємств оптової торгівлі. Внаслідок руху 
фінансових потоків діяльність фірми орієнтується на покращення 
власних властивостей у майбутньому через зростання величини 
капіталу, надходження від капітальних вкладень, підвищення рівня 
фінансової стійкості та платоспроможності. Водночас величина 
позитивного чистого грошового потоку лише забезпечує приріст 
фінансових ресурсів підприємства у поточному періоді. 

Таким чином, за результатами дослідження суті та природи 
фінансових потоків, їх класифікації та структури можна констатувати, 
що серед науковців сформувалося різнобічне розуміння фінансового 
потоку як руху фінансових ресурсів чи коштів, суми фінансових 
ресурсів, активів, їх потоку та джерела, економічних чи грошових 
відносин у сфері фінансової системи або ж її елементів. Фінансовий 
потік наділений особливими ознаками, що характеризують його як 
явище та відрізняють від інших економічних категорій. 
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Касіян Є. В. 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

Науковий керівник – Біленко Ю. І., к.е.н, доцент 
КЛЮЧОВІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 
Очевидним та емпірично доведеним є те, що фінансова 

система не функціонує у вакуумі і не розвивається самостійно, а 
зазнає значного впливу від зовнішніх факторів, що певною мірою 
детермінують її форму та ефективність здійснення функцій. Зовнішнє 
середовище задає договірні та інформаційні межі, в яких 
функціонують фінансові посередники, фінансові ринки та користувачі 
фінансових послуг.  Аналіз зовнішніх факторів, що значною мірою 
детермінують фінансовий розвиток, дуже важливий у процесі 
формування ефективної стратегії розвитку фінансового сектору, 
оскільки саме від екзогенних змінних, що впливають на фінансовий 
розвиток, буде залежати його вплив на економічне зростання та 
досягнення цілей макроекономічної політики. 

Першим і найбільш вагомим зовнішнім фактором, що створює 
договірні та функціональні межі у фінансовому секторі, є інституційне 
середовище, що охоплює законодавство, корпоративне управління, 
основні вимоги та норми, які регулюють функціонування фінансових 
посередників, ринків, визначають можливість надання фінансових 
послуг, забезпечують контроль над фінансовою системою та сприяють 
підвищенню рівня фінансової лібералізації. Укладання фінансових 
контрактів прямо залежить від впевненості кредиторів, позичальників, 
зовнішніх інвесторів у реалізації їхніх прав, у справедливому та 
неупередженому захисті. Ефективне інституційне середовище 
допомагає скоротити операційні та інформаційні витрати, а реформи, 
спрямовані на зміцнення судової системи та захист прав інвесторів, 
кредиторів, підвищують ефективність функціонування фінансового 
сектору. Це було проаналізовано і доведено у роботах Ла Порти, 
Р. Левіна, Н. Лоайзи, Т. Бека, С. Дянкова, Е. Дерміргук-Кунт. 
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Іншим ключовим аспектом інституційного середовища є 
корпоративне управління, тобто набір механізмів, котрі організовують 
відносини між зацікавленими сторонами, зокрема власниками 
капіталу (акціонерами) та менеджерами компанії. Принципал-агент 
теорія передбачає, що менеджери не завжди діють в інтересах 
інвесторів. Тому існує потреба в певних механізмах, які 
перешкоджають інсайдерам компанії використовувати прибуток і 
становище фірми в своїх власних інтересах. У перехідних економіках 
та слабо розвинутих країнах існує слабке корпоративне управління на 
рівні фірм, що зумовлене слабким правовим регулюванням, що дає 
змогу внутрішнім інсайдерам, найманим менеджерам, привласнювати 
частину вигод, які мають бути розподілені між зовнішніми 
інвесторами. Тому дохід від інвестицій може бути значно нижчим від 
очікуваного для інвестора. Цю проблему добре пояснює у своїх 
дослідження Р. Штульц. 

Оскільки в економічній системі існує асиметрія інформації, а 
окремі інвестори, кредитори чи позичальники не можуть 
безпосередньо взаємодіяти, тому фінансові ринки та інституції 
виникають, щоб нівелювати цю перешкоду. Ефективність фінансових 
посередників також залежить від інструментів, які вони можуть 
використовувати у боротьбі з асиметрією інформації. Практика 
показує, що обмін кредитною інформацією допомагає здійснити 
правильний вибір проекту і сприяє розвитку конкуренції у фінансовій 
системі. Кредитні реєстри, що дають доступ до кредитної історії 
клієнтів, можуть значно скоротити час і витрати на отримання такої 
інформації від окремих джерел і тим самим знизити загальну вартість 
фінансового посередництва. Країни з більш розвиненою системою 
обміну кредитною інформацією користуються більш високим рівнем 
фінансового розвитку, а приватний сектор має менші перешкоди для 
отримання фінансування. Крім того, ефективна система кредитної 
інформації може сприяти більш ефективному використанню 
інформаційних технологій у процесі прийняття кредитного рішення, а 
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більш точна та прозора фінансова звітність допомагає зменшити 
інформаційну асиметрію між позичальниками та кредиторами. 

Третім важливим фактором, що впливає на фінансовий 
розвиток держави, є бізнес-середовище, що в свою чергу включає 
людський капітал (висококваліфікованих працівників, зайнятих у 
фінансовому секторі, які можуть надавати фінансові послуги). В 
емпіричних дослідженнях Р. Левіна знайдено позитиву кореляцію між 
фінансовим розвитком і наявністю висококваліфікованих працівників. 
Іншим важливим аспектом, що характеризує бізнес-середовище, є 
наявність відповідної інфраструктури – як матеріальної, так і 
технологічної, сприятливої податкової політики та адекватної вартості 
ведення бізнесу фінансовими посередниками. Матеріальна 
інфраструктура та новітні інформаційні технології підвищують 
дохідність фінансових інвестицій, сприяючи фінансовому 
поглибленню та акумуляції капіталу. 

Важливою передумовою для ефективного функціонування 
фінансової системи також є макроекономічна та політична 
стабільність Низький і стабільний рівень інфляції забезпечує стимули 
для фінансової форми заощаджень та сприяє укладенню 
довгострокових фінансових угод, оскільки вкладники та інвестори, 
швидше за все, довірятимуть свої заощадження в тому випадку, якщо 
вони можуть бути забезпечені очікуваною дохідністю, прив’язаною до 
реального споживання. Крім того, грошова стабільність дозволяє 
інвесторам адекватно обчислити рентабельність проектів і здійснення 
платежів в реальному вираженні. Теорія та емпіричні дослідження 
показують, що для країн із більш низьким і більш стабільним рівнем 
інфляції спостерігається більш високий рівень розвитку банківського 
сектору та фондового ринку. Водночас високі темпи зростання 
індексу споживчих цін корелюються із високою ймовірністю 
нестабільності та фінансовими проблемами у банківському секторі. 
Всі означені фактори необхідно враховувати у процесі порівняльного 
аналізу фінансових систем та у ході проведення фінансових реформ. 
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Козьоринська Г. Я. 
Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Альошина Л. Є., к.е.н., доцент 
ПОДАТКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ 

ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ 
 
В умовах перебудови економіки України, створення нових 

соціальних та економічних відносин у суспільстві важлива роль 
відводиться податковій політиці держави. Саме тому останнім часом 
зросла увага до проблем, пов’язаних із податковою політикою, 
формуванням податкової бази, економічним розвитком регіонів, 
визначенням їх податкового потенціалу тощо. 

Поняття «податковий потенціал» є досить новим для сучасної 
економіки України. Його виникнення було зумовлено практичною 
потребою, пов’язаною з виявленням податкових можливостей 
держави та регіонів, визначенням податкової активності окремих 
регіонів, необхідністю розроблення методики оцінювання 
податкоспроможності територіально-адміністративних одиниць і 
вирівнювання рівнів їх бюджетної забезпеченості. 

Податковий потенціал країни визначається 
загальноекономічним потенціалом. В свою чергу, податки впливають 
на стан економіки, на стан бюджетної та системи міжбюджетних 
відносин. Від податків цілком залежить здатність держави виконувати 
свої соціальні, економічні, правоохоронні, оборонні та інші функції, а 
в умовах кризи податки та податкова політика істотно впливають на 
фінансову та національну безпеку держав. 

Серед відомих науковців, які займаються дослідженням 
поняття «податковий потенціал», досі немає єдиної думки щодо його 
визначення. Однією з перших у вітчизняній літературі запропонувала 
власне трактування цього поняття С. Каламбет – як «реальний 
національний дохід, зменшений на суму витрат, що забезпечують 
відтворення життєво необхідних потреб громадян і капіталу, 
спрямованого на інвестиційні потреби». 
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Загальний податковий потенціал складається з потенціалу 
окремих податків і зборів. І. Горський стверджує, якщо структурно 
аналізувати податковий потенціал, то слід говорити про потенціал 
прямих, непрямих, майнових та інших груп податків. 

Н. Кашина під податковим потенціалом розуміє очікуваний 
обсяг доходів, що може бути реально зібраний на певній території за 
середнього рівня збору податків. 

Податковий потенціал можна розглядати як «податкові 
можливості» окремих регіонів. В економічній літературі поняття «подат-
ковий потенціал» усе частіше пов’язують з проблемою реформування 
міжбюджетних відносин і основ місцевого самоврядування. 

Податковий потенціал (англ. tax potential) – це умовна 
можливість держави зібрати до бюджету податки і збори за певний 
період. Він визначається станом економіки, зовнішньої торгівлі, 
податковим законодавством та податковою політикою. Податковий 
потенціал виражається усією сумою податків, які підлягають сплаті, 
або середньою сумою зібраних за декілька останніх років податків і 
зборів, а також індексом податкового потенціалу – величиною, що 
відображає відношення цих показників до чисельності населення, 
площі тощо. Податковий потенціал застосовується для порівняння 
податкової спроможності різних країн, для формування економічної, 
соціальної, фінансової, бюджетної та податкової політики, а також для 
бюджетного планування. 

Слід зазначити, що потенційна здатність держави генерувати 
бюджетні доходи, визначається сумарним потенціалом території, 
економічною структурою та фінансовою забезпеченістю 
оподатковуваних ресурсів – податковими базами, що разом і 
формують базу оподаткування. Також на величину і структуру 
податкового потенціалу впливає існуюча база оподаткування. Обсяг 
податкового потенціалу залежить від: 

- базової для податкової сфери характеристики 
податкоспроможності; 
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- від ефективності самих механізмів оподаткування та якості 
роботи податкової служби; 

- від обґрунтованості та суспільної ефективності податкової 
політики в державі; 

- від якості законодавчого забезпечення податкової сфери; 
- від загального фінансово-економічного стану держави та 

ступеня розвитку ринкових відносин. 
Тому розглядаючи чинники, що впливають на формування 

податкового потенціалу регіону, слід підкреслити: чим менша 
податкова база кожного з податків, що збирають у регіоні, тим 
меншим є податковий потенціал останнього. 

Отже, податковий потенціал можна розглядати як абстрактну 
фінансову категорію, що для конкретного регіону виражає деяку 
оптимальну суму податкових зборів в умовах податкової системи, а 
також як елемент розрахунку фінансової основи міжбюджетних 
відносин, що завжди існують у реальній системі податків. 
 
 

Крошка Т. І. 
Буковинський державний фінансово-економічний університет 

ОЗНАКИ ЗБІЖНОСТІ МАТРИЧНИХ ГІЛЛЯСТИХ ЛАНЦЮГОВИХ 
ДРОБІВ ДО РОЗВ’ЯЗКІВ НЕЛІНІЙНОЇ БАЛАНСОВОЇ МОДЕЛІ 
МІЖГАЛУЗЕВОЇ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 
В одній з наших робіт було розглянуто розв’язання нелінійної 

балансової моделі з використанням матричних гіллястих ланцюгових 
дробів, але питання збіжності до розв’язку не були розглянуті. 

Мета нашого дослідження – розгляд числових методів 
обчислення розв’язків матричними гіллястими ланцюговими дробами 
для нелінійної балансової моделі міжгалузевої еколого-економічної 
взаємодії та розроблення критеріїв збіжності розвинення у матричний 
гіллястий ланцюговий дріб до розв’язків цієї задачі. 

Як вважає В. С. Григорків, пряму модель нелінійного еколого-
економічного міжгалузевого балансу можна описати такою  системою 
рівнянь: 
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Нами доведено, що подібна нелінійна система рівнянь може 
бути зведена до поліноміального матричного рівняння порядку l : 
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В зв’язку з цим розглянемо матричне поліноміальне рівняння 
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1 2

1 2 1 0... 0,n n n
n nX A X A X A X A− −
− −+ + + + + =         (1) 

pде матриці   ( 0, 1p p
iA C i n×∈ = )− ; 

qX R ×∈ , а  ціле 

число. 

2n ≥

Для розв’язку рівняння (1) ми отримали розклад у матричний 
гіллястий ланцюговий дріб (МГЛД): 
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Розглянемо тепер питання збіжності МГЛД, базуючись на 

результатах власних і досліджень Недашковського М. О. 
Означення 1. Скінчений дріб 
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m − им підхідним дробом нескінченого МГЛД. 

Часто МГЛД записують у вигляді ( )
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ТВЕРДЖЕННЯ 1. Якщо для МГЛД виконуються 

співвідношення ( ),det 0k j sD ≠ , то для 
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Означення 2. МГЛД називається абсолютно збіжним, якщо 

збігається ряд складений з підхідних дробів: 1
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Означення 3. Говорять, що один МГЛД  мажорує інший 

МГЛД 

G
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ТВЕРДЖЕННЯ 2 (Ознака мажорації). Якщо для МГЛД D  
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1,2,3,...s = , ( ),det 0k s mD ≠ , то даний МГЛД також абсолютно 

збіжний. 
ТВЕРДЖЕННЯ 3. МГЛД з елементами, що задовольняють 
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Лакін В. В. 
Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Савчук Н. В., к.е.н. доцент 
ЗБІЛЬШЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

ЗА ДОПОМОГОЮ СТВОРЕННЯ КЛАСТЕРІВ 
 
Останнім часом стала помітною тенденція, за якої малі 

промислові підприємства поступилися своєю традиційною роллю 
найбільшого інвестора в секторі малого підприємництва підприємствам 
торгівлі й громадського харчування. Фахівці впевнені, якщо не 
переламати цю тенденцію, то український бізнес не зможе вийти на 
якісно новий рівень інтеграції всього підприємницького середовища. 

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є створення 
промислового кластеру, який зазвичай включає в себе велике 
підприємство і малий бізнес. Останній виконує роботу за окремими 
контрактами, що дозволяє великим підприємствам скорочувати 
непродуктивні витрати та вкладати гроші в переобладнання і 
розвиток, а малим дає доступ до довготривалих замовлень і 
необхідних ресурсів. Але створенню кластерів, на думку керівників 
великих підприємств, перешкоджають проблеми, пов’язані з 
невиконанням замовлень, низьким рівнем виконання, відсутністю 
достатньої кількості відповідних підприємств. 

Сьогодні в Україні багато великих підприємств відчувають 
потребу у збільшенні конкурентних переваг бізнес-системи, 
відчуваючи дефіцит нових ідей, продуктів і технологій. Керівництво 
таких компаній, враховуючи короткотерміновість життєвого циклу 
своїх продуктів, конкурентну боротьбу, цінові війни, відчувають 
потребу у створенні інноваційних підприємств, які суттєво 
збільшують конкурентоздатність господарюючих суб’єктів. 

Світова практика показує, що бурхливе зростання 
популярності концепції регіональних інноваційних систем на основі 
кластерів у 80–90-х рр. ХХ століття значною мірою стали наслідком 
жорстокої конкурентної боротьби на світових ринках. Наявні в той час 
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множинні дефекти та недоліки традиційних регіональних моделей 
економічного розвитку сприяли появі великої кількості успішних 
технологічних кластерів фірм на регіональному рівні. Як наслідок, 
ідея кластерів отримала популярність в усіх країнах світу. 

Тепер розглянемо основні властивості, що впливають на 
розвиток кластерів, які було висвітлено в роботах М. Портера: 

- географічна локалізація. Організації, що входять у кластер, 
компактно розташовуються на певній території. В умовах зростаючої 
глобалізації територіальна приналежність часто виявляється одним з 
небагатьох джерел диференціації, які не піддаються копіюванню з 
боку конкурентів; 

- взаємозв’язок між підприємствами. Кластер є особливою 
формою мережі взаємопов’язаних підприємств і більш глибокий 
розвиток зв’язків свідчить про ступінь розвитку самого кластеру; 

- технологічна взаємопов’язаність галузей. У кластері присутні 
підприємства різних галузей, технологічно пов’язані між собою. 
Зазвичай це компанії, які виробляють готову продукцію; 
постачальники спеціалізованих засобів виробництва, компонентів, 
машин, а також сервісних послуг; фінансові інститути; фірми, що 
забезпечують рух продукції за каналами збуту; виробники супутніх 
продуктів тощо. 

- критична маса. Щоб вплив на конкурентоспроможність 
компаній кластера був відчутним, необхідна наявність значної 
кількості учасників взаємодій. 

Основними характеристиками кластерів є їх вертикальні 
зв’язки (ланцюги купівель і продаж), горизонтальні  (додаткові вироби 
і послуги, використання подібних спеціалізованих витрат, технологій 
або інститутів та інші зв’язки), а також фундаментальна 
характеристика: кластери – географічно близькі групи 
взаємопов’язаних компаній. Спільне розташування компаній сприяє 
формуванню та збільшенню переваг, які створюють вартість, що є 
результатом мережі взаємодій між фірмами. 
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Підсумовуючи, зазначимо таке. Поняття «кластер» означає 
географічну концентрацію взаємопов’язаних підприємств, 
спеціалізованих постачальників послуг, існуючих або характерних для 
певного регіону. Саме таке розуміння кластеру виправдало себе на 
світовому рівні, тому можна стверджувати, що кластер – це не 
абстрактна теоретична модель економіки, а чіткий механізм 
практичної діяльності, він здійснює вагомий вплив на формування 
інноваційно ефективних і конкурентоспроможних підприємств. 
 
 

Лівіновська О. В. 
Львівська  державна  фінансова  академія 

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

ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР 
 
Глобалізація національної економіки, посилення потоків 

фінансів, товарів та послуг, макроекономічна нестабільність, жорстка 
конкуренція, обмеженість фінансових ресурсів господарюючих 
суб’єктів спричиняють активізацію інтеграційних процесів стосовно 
підприємницьких структур. Наслідком інтеграційних операцій 
суб’єктів господарювання є об’єднання фінансово-промислових 
капіталів, ускладнення фінансових відносин на економічній арені. 

Перехід від командно-адміністративної до ринкової економіки 
зумовлює перебудову інститутів господарювання. Підприємства 
формують свій фінансовий механізм під впливом вимог економічних 
процесів, світової кризи. Досягнення рівня розвинутих фінансових інсти-
тутів дозволяє здійснювати вільне переміщення капіталу між галузями та 
створювати масштабні інвестиційні програми – з тим, щоб вільно 
почуватись у глобальному фінансовому просторі. Зауважимо, у підпри-
ємництві відзначається помітний поворот до великих інтегрованих форм. 

Результати огляду наукової літератури за досліджуваною 
проблематикою схиляють до думки, що сьогодні в Україні триває 
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процес економіко-правового обґрунтування діяльності та доцільності 
інтегрованих підприємницьких структур, вироблення методологічних, 
наукових підходів, які відповідали би сучасним реаліям. Дослідники 
інтегрованих суб’єктів підприємництва називають їх по-різному: 
великомасштабні системи, зв’язано-диверсифіковані системи, 
фінансово-промислові групи, промислово-фінансові групи, бізнес-
групи, холдинги. За суттю згадані об’єднання є близькими, оскільки 
означають одну й ту саму економічну реальність: підприємства, 
зібрані в єдину групу з метою отримання вигоди. Йдеться про таку 
інтегровану структуру, яка дає змогу акумулювати фінансові ресурси 
з метою здійснення інвестицій у сфері суспільного виробництва, 
максимізувати фінансові результати всіх учасників групи, реалізувати 
мету, що поставили перед собою власники об’єднаних бізнес-одиниць. 

Перевагою інтегрованих груп порівняно з підприємствами, які 
функціонують незалежно, є спрощення процесу конкордації 
(досягнення згоди). Врахування та узгодження інтересів підприємств, 
які є складовими елементами групи, вважаємо вагомим інструментом 
розвитку останньої. Адже новоутворений суб’єкт підприємництва 
втілює ряд зв’язків внутрішнього та зовнішнього спрямування, а 
стабільності та стратегічного розвитку можливо досягнути за умов 
злагодженої діяльності. 

Т. Н. Флигинських вказує також на інші переваги інтегрованих 
суб’єктів господарювання: означені структури краще захищають, на 
відміну від інших суб’єктів ринку, інтереси своїх учасників, знижують 
для них негативні наслідки конкуренції, здійснюють взаємне 
кредитування, спрощують процеси взаєморозрахунків між 
підприємствами, забезпечують своєчасність оплат, впроваджують 
прогресивні технології в рамках господарюючого  формування. Сильні 
економічні інтегровані структури спроможні самостійно вирішити 
питання реструктуризації підприємств, насичення ринків без 
бюджетних вливань, на безоплатній основі. Погоджуючись з такими 
оцінками, ми вважаємо, що з фінансової точки зору особливостями та 
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перевагами інтегрованих підприємницьких структур є мінімізація 
неплатежів, спрощення процесу розрахунків, а в загальному – 
покращення фінансового стану учасників групи. Саме в інтегрованих 
формуваннях відбувається оптимізація промислових, фінансових, 
трудових, інтелектуальних, інформаційних та інших ресурсів учасників 
групи. Перелічені аспекти є характеристиками інтегрованих 
підприємницьких структур як конкурентоспроможних суб’єктів ринку. 
 
 

Максимів Д. Я. 
Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Маліновська О. Я., к.е.н. 
АНТИЦИПАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

УКРАЇНІ 
 

Несприятливі умови для залучення приватних інвестицій у різні 
галузі та сектори економіки, занепад інноваційної діяльності призвели 
до технічної й технологічної деградації та зносу основних фондів. 

Комунальна інфраструктура зношена більше ніж на 60%. 
Потребують капітального ремонту більше 70% автодоріг; близько 80% 
основних фондів ТЕС і 60% енергорозподільчих компаній повністю 
зношені. Частка водопровідно-каналізаційних мереж, що перебувають 
у аварійному стані, складає 36,4%. У понад 260 населених пунктах 
питна вода не відповідає вимогам стандарту якості. У залізничному 
транспорті знос складає 85%. 

Неефективне використання бюджетних коштів на охорону 
здоров’я та неефективність механізму державного фінансування 
системи освіти ставить перед державою завдання термінового 
вирішення цих проблем. 

Мета нашого дослідження – визначити основні шляхи 
стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні на 
основі результатів альтернативного оцінювання. 

У 1992 р. Україна посідала 9 місце в світі за рівнем інновацій, 
сьогодні держава опустилася нижче 90 місця. 
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Й. Шумпетер вважав основним фактором економічного росту 
здійснення підприємцем «нових комбінацій» щодо техніки та технології, 
створення нових товарів, освоєння нових джерел сировини тощо. 

У всіх економічно розвинених країнах, таких як США, Японія, 
Китай, Велика Британія, питома вага інноваційно активних 
підприємств складає більше 75% від загальної кількості промислових 
підприємств. В Україні питома вага таких підприємств залишається 
досить низькою у порівнянні з іншими зарубіжними країнами. 

Неефективність митного законодавства щодо митних ставок на 
інноваційно-технологічну продукцію стримує активність 
впровадження інновацій на підприємствах. Адже основні кошти в 
інноваційних впровадженнях підприємств займають кошти на 
придбання інноваційного обладнання та машин (76,2%) для 
виробничої діяльності. Вважаємо, що зниження митних ставок на 
інноваційне обладнання із зарубіжних країн сприятиме росту 
інноваційної активності на підприємствах України. 

Інвестиції також є важливою та невід’ємною складовою 
соціально-економічного потенціалу держави і водночас результатом 
ефективного використання потенційних ресурсних та інституційно-
організаційних можливостей. Вони акумулюють державний, 
приватний та змішаний капітал, забезпечують доступ до сучасних 
технологій, науково-технічних розробок та нових принципів 
менеджменту. Тому виявлення факторів, що впливають на 
інвестиційний процес в постіндустріальних країнах, а також 
дослідження процесу іноземного інвестування, впливу руху 
міжнародного капіталу на стабілізацію та дестабілізацію національної 
економіки сприятиме економічному росту держави. 

Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) є ключовим елементом у 
міжнародній економічній інтеграції, яку також називають 
глобалізацією. ПІІ створюють інструмент, за допомогою якого 
формуються прямі, стабільні та довготривалі зв’язки між країнами. В 
умовах сприятливої економічної політики ПІІ можуть стати важливою 
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рушійною силою розвитку місцевих підприємств, вони також 
дозволяють підсилити конкурентні позиції як країни-реципієнта, так і 
країни-інвестора. Зокрема, ПІІ сприяють переміщенню технології та 
ноу-хау між країнами. Вони також надають можливість просувати 
продукцію національного виробництва на світовий ринок. 

Саме тому відповідні зміни в інвестиційно-інноваційній 
діяльності сприятимуть збільшенню виробничого капіталу, який за 
умови правильного поводження з ним призведе до росту ВВП, 
підвищення добробуту населення та економічної стабільності. 
 
 

 

Марич М. Г. 
Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Максимук О. В., д.ф.-м.н., професор 
БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
Початок ХХІ ст. характеризується активізацією процесів 

глобалізації світової фінансової сфери. Глобалізаційні процеси не 
оминули й Україну. З огляду на значний потенціал розвитку 
спостерігається посилення уваги іноземних банківських груп до 
українського банківництва. Вітчизняний банківський сектор 
вважається найбільш інвестиційно привабливим. Тому актуальним 
нині є аналіз процесів входження іноземного банківського капіталу в 
банківську систему України. 

Завдання дослідження – з’ясувати тенденції щодо освоєння 
вітчизняного банківського сектору іноземними банківськими групами, 
виявити позитивні та негативні наслідки такої діяльності з метою 
формування пропозицій щодо подальшого управління процесом 
розвитку як вітчизняних, так і зарубіжних банків у межах 
банківського сектору України. 

Останніми роками спостерігається чималий інтерес з боку 
економістів, соціологів, політологів та інших науковців до питань 
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природи глобалізації, її проявів, впливу на різні системи, подальшого 
розвитку та інше. Водночас проблемам глобалізації світової банківської 
системи та її вплив на фінансово-кредитний сектор України є на наш 
погляд недостатньо висвітленим. Серед вітчизняних вчених, які 
присвятили свої праці цьому актуальному питанню, зокрема, В. М. Геєць, 
О. В. Барановський, І. В. Бураковський, Г. А. Крамаренко, 
С. І. Соколенко, П. І. Гайдуцький, Д. Г. Лук’яненко, Н. М. Шелудько. 

Зауважимо, зарубіжні вчені більш активно досліджують означені 
процеси стосовно фінансово-кредитних систем власних країн, Серед 
найбільш відомих праць слід відзначити роботи таких авторів, як 
Дж. Сорос, М. Філдстайн, Ч. Хориока, Р. Бертрамс, Х. Дерих, М. Енг, 
Л. Мауер, М. Обстфельд, Г. Бєлоглазова, О. Лаврушин та ін. 

Іноземний банківський капітал поступово витісняє 
національних операторів ринку, переслідуючи при цьому далеко не 
національні інтереси країни, у яку інтегруються. Виходячи на ринки 
Центральної і Східної Європи, іноземні банківські корпорації 
керуються такими чинниками: 

- освоєння нових ринків, а відтак – зростання обсягів їх 
діяльності екстенсивним шляхом з метою уникнення поглинання 
іншими потужнішими банківським корпораціями; 

- інвестиційна підтримка та розрахункове обслуговування 
клієнтів із комерційними інтересами у приймаючій країні; 

- максимізація прибутковості діяльності за рахунок більшої 
банківської маржі за умов прийнятного ризику. 

Зважаючи на перелічені переваги виходу на нові ринки, 
банківська система України, безперечно, привертає увагу інвесторів, а 
присутність іноземного капіталу в ній щорічно зростає. 

Станом на 01.10.2012 р. у загальному статутному капіталі 
українського банківського сектору питома вага іноземного капіталу 
становить 39,3%. Найбільш значний вплив на розвиток банківської 
системи мають системоутворюючі банки (або банки І групи за 
класифікацією НБУ). 
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Проаналізувавши оцінки вітчизняних експертів, ми дійшли 
висновку про існування як значних переваг у присутності іноземного 
капіталу у вітчизняному банківському секторі, так і недоліків. 
Наведемо найчастіше згадувані переваги залучення іноземного 
капіталу до банківської системи України та відповідні 
контраргументи. Переваги: 

- впровадження новітніх банківських технологій, продуктів, 
менеджменту; 

- покращення рівня якості обслуговування та пропонованих 
послуг; 

- залучення дешевих і довгих грошей материнської компанії. 
Недоліки: 
- інноваційні продукти створюються та реалізуються у 

високорозвинених країнах і зазвичай не експортуються до країн з 
нижчим рівнем розвитку; 

- рівень задоволення клієнтів навіть у високорозвинених 
європейських країнах збільшується незначними темпами – щорічно 
лише на 0,1%; 

- філії та дочірні закордонні банки не встановлюють нижчих 
процентних ставок за кредитами, ніж національні банки, збільшуючи 
цим самим прибутковість своєї діяльності. 

Розуміючи позитивний і негативний вплив фінансової 
глобалізації, урядам держав слід, на нашу думку, врівноважувати ринкові 
засади господарсько-фінансових зв’язків організаційними зв’язками, 
встановлюваними на національному та міжнаціональному рівнях. 
Необхідність створення більш ефективної системи регулювання 
національних і глобальних господарських відносин, яка була би здатною 
узгоджувати інтереси суб’єктів різних рівнів та виконувати функції 
прогнозування та попередження негативного впливу глобалізаційних 
явищ, особливо гостро постає перед країнами із перехідною економікою. 

Спираючись на власні можливості, а також на допомогу 
світового фінансового співтовариства, країни перехідної економіки 
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повинні брати посильну участь у фінансовій глобалізації, 
використовувати її переваги, зводячи до мінімуму можливі втрати та 
відстоюючи національні інтереси. 
 
 

Мельник А. І. 
Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Гарасим П. М., д.е.н., професор 
ТРАНСФЕРТИ ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ МІЖБЮДЖЕТНИХ 

ВІДНОСИН 
 
Сьогодні проблеми розвитку міжбюджетних відносин в 

Україні є надзвичайно актуальними, оскільки стійкість бюджетної 
системи держави багато в чому залежить саме від характеру таких 
відносин. Звісно, що доходи бюджетів мають бути надійною та 
стабільною основою фінансової бази, необхідної для виконання 
завдань і функцій як держави, так і органів місцевого самоврядування. 
Тому держава намагається наділити всіх суб’єктів бюджетного права 
необхідним для виконання їх функцій обсягом доходів. Особливого 
значення при цьому набувають міжбюджетні відносини, у процесі 
реалізації яких провідне місце займає надання трансфертів. 

В Україні формування системи міжбюджетних трансфертів 
зумовлене необхідністю створення механізму фінансового 
вирівнювання місцевих бюджетів в умовах фінансових диспропорцій 
між територіями. 

Міжбюджетні трансферти у Бюджетному кодексі України 
визначаються як «кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з 
одного бюджету до іншого». Міжбюджетні трансферти поділяються 
на дотацію вирівнювання; субвенцію; кошти, що передаються до 
Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих 
бюджетів; інші дотації. 

Дотація вирівнювання – міжбюджетний трансферт на 
вирівнювання дохідної спроможності бюджету, який його отримує. 

 110



Дотації вирівнювання бюджетам Автономної Республіки Крим, 
обласним, районним, міст Києва та Севастополя, міст республіканського 
та обласного значення надаються з Державного бюджету України. З 
бюджетів міст Києва та Севастополя, міст республіканського та 
обласного значення надаються дотації бюджетам районів у містах, сіл, 
селищ, міст районного значення та їх об’єднань. 

За січень-березень 2012 р. в Україні дотація вирівнювання 
була перерахована в обсязі 12,4 млрд грн, що становить 24,0% річного 
плану. Поряд з тим мало місце зменшення на 56,8% обсягу коштів, що 
передаються з місцевих бюджетів до Державного бюджету. Таким 
чином, чистий трансферт вимірювання склав понад 12,1 млрд грн, що 
на 10,5% більше, ніж відповідний показник минулого року. 

Другий вид трансфертів – субвенції – Бюджетний кодекс 
трактує як «міжбюджетні трансферти для використання на певну мету 
в порядку, визначеному тим органом, який прийняв рішення про 
надання субвенції». Вони можуть надаватися як державним, так і 
місцевими бюджетами та передбачають цільове використання 
одержаних коштів. З Державного бюджету України субвенції можуть 
надаватися на здійснення програм соціального захисту; на 
компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування у 
зв’язку з виконанням власних повноважень внаслідок надання пільг, 
встановлених державою; виконання інвестиційних проектів. З 
місцевих бюджетів надаються субвенції на утримання об’єктів 
спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності 
таких об’єктів; виконання власних повноважень територіальної 
громади сіл, селищ, міст та їх об’єднань; інші цілі. 

В Україні субвенції із соціального захисту населення за січень-
березень 2012 р. були перераховані в обсязі 10,8 млрд грн, у т.ч.: 
субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім’ям, інвалідам з дитинства (25,4% річного плану); субвенція на 
надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 
природного газу, квартирної плати (36,5% річного плану) та ін. 
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Трансферти третього виду – це передання коштів до 
Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих 
бюджетів. Вони використовуються у випадках, коли прогнозні 
показники доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і 
районних бюджетів, міських міст Києва та Севастополя, міст 
республікансько-обласного значення перевищують розрахунковий 
обсяг видатків відповідного бюджету. 

Обсяг міжбюджетних трансфертів, перерахованих до 
Державного бюджету України з місцевих бюджетів, склав 
284,7 млн грн. Порівняно з аналогічним показником 2011 р. їх обсяг 
зменшився на 53,8% (майже на 331,0 млн грн). 

Крім того, до складу міжбюджетних трансфертів, що 
надаються з місцевих бюджетів, входять субвенції на виконання 
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів. 
Такі субвенції перераховано в обсязі 23,1 млн грн, що майже у 2,3 раза 
більше, ніж за  I квартал 2011 р. 

До четвертого виду міжбюджетних трансфертів відносять інші 
дотації, які надаються з Державного бюджету місцевим бюджетам. 
Так, на 2012 р. передбачено надання місцевим бюджетам 26-ти видів 
інших субвенцій, зокрема, на розвиток соціально-економічної сфери 
м. Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються 
військові формування Чорноморського флоту РФ (45,8%); на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування (25%); на проведення виборів депутатів ВР 
АР Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (22%). 
Їх профінансовано в обсязі 709,2 млн грн (9,8% річного плану). 

Головним недоліком нинішньої системи надання місцевим 
бюджетам  дотацій і субвенцій є те, що державна підтримка має бути 
додатковим, а не головним джерелом фінансових ресурсів, що 
залучатимуться на регіональному та місцевому рівнях. На наш погляд, 
необхідно удосконалити законодавчу базу, зокрема стосовно 
розподілу функціональних повноважень між органами державної 
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влади та місцевого самоврядування різних рівнів. Також потрібно 
реформувати міжбюджетні відносини у напрямі зменшення 
залежності місцевих бюджетів від трансфертів, оскільки місцева влада 
не зацікавлена у нарощенні дохідної бази на своїй території. У 
підсумку понад 90% усіх бюджетів є дотаційними, і лише 8% – це 
бюджети, які є донорами інших бюджетів в умовах чинної системи 
бюджетного регулювання. 

 
 

Miszczak T. 
Uniwersytet Łódzki 

Kierownik naukowy –Lisowska R., dr. 
WPŁYW WSPARCIA Z PO KL NA TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE 

FIRM SEKTORA MSP 
 
Wstąpienie Polski w struktury Unii Europejskiej przyniosło wiele 

zmian. Zdania w tym względzie są podzielone, jednak niewątpliwie należy 
zaznaczyć, że środki finansowe pozyskane przez ostatnie osiem lat 
przyczyniły się do znacznego rozwoju społeczno-gospodarczego naszego 
kraju. Celem niniejszej monografii jest pokazanie istoty podsystemu 
społecznego, który jest niezbędny dla rozwoju MSP. 

Tematyka dotacji unijnych od wielu lat wzbudza zainteresowanie 
środków masowego przekazu, przedsiębiorców, polityków oraz tych 
wszystkich, którzy aktualnie myślą o otworzeniu działalności gospodarczej. 
Pozyskane środki, często są jedyną możliwością rozwoju firmy, 
wprowadzenia innowacji lub pozyskania zatrudnienia. Należy się jednak 
skupić na czynniku społecznym. W obecnej gospodarce opartej na wiedzy, 
firmy sektora MSP rosną w oparciu o trzy obszary: cechy przedsiębiorcy, 
cechy organizacji oraz strategię. Determinanty te są niezbędne przy 
kształtowaniu przedsiębiorstwa, jednak ich złożoność oraz sposób 
podejścia, często nie przekłada się na zachowania przedsiębiorców w 
procesie planowania, zakładania i rozwoju firm sektora MSP. Potrzebne 
jest zwrócenie uwagi na to, gdzie często popełniane są błędy przez ludzi 
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biznesu. Muszą oni zrozumieć i dostrzec znaczenie procesu 
gospodarowania potencjałem ludzkim. W tym względzie niezbędne jest 
właściwe planowanie zasobów, w kontekście ich powstawania, a także 
rozwoju. Przedsiębiorcy powinni być także świadomi, że nie jest to 
działanie jednorazowe, a konieczna jest ciągłość w zarządzaniu 
pracownikami. MSP, to jednak pojęcie bardzo szerokie. W 2010 roku, w 
województwie łódzkim zarejestrowanych było 230 908 podmiotów 
gospodarczych, w odniesieniu do roku 1995, to wzrost o blisko 150%, 
wtedy to funkcjonowało 147 705 podmiotów.1 Ponadto w zależności od 
tego czy mamy do czynienia z mikro, małym, czy średnim 
przedsiębiorstwem, proces postępowania dotyczący zarządzania zasobami 
ludzkimi zawsze jest inny, choć pewne czynniki są stałe i wspólne dla 
każdej z tych firm, należy zwrócić uwagę na ciągły, nieustanny i 
zrównoważony rozwój zasobów ludzkich, dostosowany do profilu i 
strategii działalności przedsiębiorstwa.  

Powyższe przesłanki realizowane są przez Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki (PO KL). Jest to program wdrażany w latach 2007-2013, w 
85 procentach jest on finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS), pozostałe 15 procent, to środki krajowe. Głównym zadaniem EFS 
jest wspieranie polityki społecznej oraz finansowanie działań Unii 
Europejskiej w zakresie minimalizacji bezrobocia oraz rozwoju zasobów 
ludzkich, co jednocześnie ma silny wpływ na rozwój MSP.2 Ze względu na 
tematykę monografii najważniejsze są dwa Priorytety PO KL. Jest to 
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz Priorytet VIII 
Regionalne kadry gospodarki. Priorytet VI, obejmuje działania związane 
z aktywizacją zawodową osób pozostających bez zatrudnienia. 
Zdecydowanie największą wartość w tym względzie ma Poddziałanie 6.1.1 
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku 
pracy, gdzie istotne jest stworzenie warunków do zatrudnienia w sektorze 
                                                 
1 Urząd statystyczny w Łodzi, Województwo łodzie w liczbach 2011, 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lodz/ASSETS_Folder_wojewodzki_2011_www_p.pdf, 10.11.2012 
2 Urząd Marszałkowski w Łodzi, Kapitał Ludzki rozpędza łódzkie, 
http://www.pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/pokl/pokl/dokumenty/publikacje, 12.11.2012 r. 
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pozarolniczym oraz działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia, którego celem jest propagowanie 
inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy 
oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości 
i samozatrudnienia.3 Priorytet VIII, to istotny obszar wsparcia. Ze względu 
na ciągły rozwój gospodarki oraz postępy technologiczne, zachodzi 
potrzeba elastycznego reagowania na zmiany. Projekty unijne realizowane 
poprzez te działania mają wspierać przedsiębiorstwa, a także pracodawców 
i pracowników. Pomoc dla pracodawców przechodzących procesy 
restrukturyzacyjne oraz modernizacyjne może odbywać się poprzez: porady 
dotyczące programu zwolnień monitorowanych (outplacement), szkolenia 
i doradztwo dla pracowników firm, a także podnoszenie świadomości 
pracowników o konieczności kształcenia się. Ze względu na wzmocnienie 
atrakcyjności regionu, istotne są działania związane z rozwojem 
Regionalnej Strategii Innowacji oraz wspieranie transferu wiedzy poprzez 
współpracę przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi.4 Dla rozwoju MSP 
największe znaczenie ma jednak Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju 
kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. PO KL jest 
istotnym narzędziem wsparcia dla przedsiębiorców. Jest dla nich: szansą, 
źródłem wiedzy, wsparciem finansowym, nowym doświadczeniem, a także 
sytuacją rozwojową.5 

Podsumowując, PO KL ma bardzo duży wpływ na rozwój MSP. 
Wiele zależy jednak od osób zaangażowanych w realizację Programu. 
Duży wysiłek i zaangażowanie przedsiębiorców powoduje uzyskanie 
środków unijnych. Innowacyjna oferta usług zwiększa jej konkurencyjność 
oraz szanse na powodzenie biznesu. Istotne jest także stworzenie nowych 
miejsc pracy. Właściwe zarządzanie firmą może przynieść zysk już w 

                                                 
3 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Szczegółowy opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013, Warszawa 2009r., s. 178-186 
4 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Szczegółowy opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013, Warszawa 2009r., s. 224-232 

 115

5 Jakubowska K., Kubajek R., Penszko P., Ocena efektywności i skuteczności projektów realizowanych 
w ramach priorytetu VI, VIII Poddziałanie 6.1.1, Działanie 6.2, 8.1, 
http://www.pokl.wup.lodz.pl/index.php/ewaluacja, 13.11.2012 r. 



pierwszych miesiącach działalności. PO KL jest więc bardzo ważnym 
elementem polityki wsparcia w zakresie powstania i rozwoju firm sektora 
MSP, kluczowy w tym względzie jest także podsystem społeczny. Ponadto 
właściwie przeprowadzony proces start-upu z wykorzystaniem PO KL jest 
znaczącym czynnikiem sukcesu firm sektora MSP. 

 
 

 
Назаркевич М. Р. 

Львівський національний аграрний університет 
Науковий керівник – Біттер О. А., д.е.н., професор 

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СЕЛА 
 
В розвитку соціально-культурної сфери в сільській місцевості 

протягом останніх 15-20 років намітилися негативні тенденції. Вони 
стали результатом скорочення обсягів державного фінансування, 
зниження доходів сільського населення, диспропорцій у розподілі 
вартості між містом і селом. 

У процесі економічної реформи в нашій країні відбулися 
значні зміни у соціальній інфраструктурі села, організаційно-
економічних та правових засадах її розвитку. Ще зовсім недавно 
основними соціальними забудовниками села були колишні колгоспи 
та радгоспи. Процес їх реорганізації, роздержавлення та приватизації 
відбувався паралельно з передачею об’єктів соціальної 
інфраструктури на баланси та фінансування місцевих рад. Занепад 
сільськогосподарської галузі, збитковість більшості 
сільськогосподарських підприємств, нестача коштів у місцевих 
бюджетах призвели до згортання діяльності багатьох об’єктів 
соціальної інфраструктури, особливо у сфері культури, охорони 
здоров’я, освіти. 

Скорочення кількості об’єктів соціальної інфраструктури 
відбувалося насамперед у віддалених малих селах. Вони і раніше були 
обділеними фінансуванням соціально-культурних об’єктів, оскільки 
центральні садиби колишніх колгоспів та радгоспів знаходилися, як 
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правило, у великих сільських населених пунктах. Тепер у таких селах 
розміщені виконавчі служби місцевих рад, саме у великі села 
спрямовується основна частина обмежених коштів для утримання та 
розвитку закладів культури, побутового обслуговування, освіти, 
охорони здоров’я. 

З усіх ланок соціальної інфраструктури в сільській місцевості в 
найгіршій економічній ситуації опинилися підприємства побутового 
обслуговування населення та дитячі дошкільні установи. На кінець 
2011 р. із 1850 сіл лише в 360 функціонували дитячі садки та ясла, в 
30 – підприємства служби побуту. В сільських населених пунктах з 
чисельністю жителів до 199 осіб станом на 1 січня 2011 р. не було ні 
одного такого закладу. 

У великих селах із чисельністю жителів понад 1000 осіб дитячі 
дошкільні заклади функціонували в кожному третьому, а заклади 
служби побуту – в кожному дванадцятому. Тому можна відзначити 
украй низький рівень розвитку цих ланок соціальної інфраструктури 
навіть у великих селах. 

Дещо краща ситуація склалася в розвитку таких галузей 
соціальної інфраструктури, як культура, торгівля, охорона здоров’я. 
Практично збережена існуюча на кінець ХХ століття мережа 
відповідних закладів: фельдшерсько-акушерських пунктів, бібліотек, 
клубів і будинків культури. Однак їх недостатнє поточне 
фінансування призводить до того, що вони не можуть ефективно 
виконувати своє функціональне призначення – забезпечувати сільське 
населення якісними та своєчасними послугами. 

Однією з неодмінних умов збалансованого розвитку будь-якої 
країни є порівнянний рівень доступності соціальних послуг для всіх 
верств населення незалежно від місця проживання. Вирішення цієї 
проблеми в нашій країні ми вбачаємо не лише у створенні умов для 
розвитку соціальної інфраструктури в містах і сільській місцевості, 
але і у вирівнюванні умов проживання у великих, середніх та малих 
селах. Чинним законодавством передбачений розвиток соціальної 
інфраструктури в основному за рахунок бюджетного фінансування, 
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тому необхідне виділення відповідних коштів за рахунок платників 
податків. В сільській місцевості такі кошти знайти неможливо. 

Рівень диференціації соціально-культурного обслуговування 
сільського населення залежно від місця проживання в останні роки 
зростав. Для забезпечення приблизно однакового доступу сільських 
жителів до соціально-культурних послуг необхідно, на наш погляд, 
забезпечити значне зростання обсягів фінансування розвитку 
соціальної інфраструктури села. Помітну питому вагу повинні 
займати кошти, виділені для її розвитку в малих сільських населених 
пунктах. Особливого значення набуває розвиток різноманітних форм 
пересувного соціально-культурного обслуговування сільського 
населення. 
 
 

Осідач О. Б. 
Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Карпінський Б. А., к.е.н., професор 
ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА ЯК МЕТА СТРУКТУРНОЇ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ 
На початку третього тисячоліття людський і науково-

технічний прогрес перетворилися на основний фактор економічного 
розвитку. Досвід економічного зростання в розвинених країнах 
свідчить про те, що найбільший успіх досягається за умови вкладення 
інвестицій в нові знання, втілені в освіті, нові технології та 
устаткування, нові форми організації та управління. Сучасна 
економіка характеризується новим етапом постіндустріального 
розвитку, названим інноваційною економікою, що побудована на 
використанні знань і наукомістких технологій, в якій використання 
інновацій є основним елементом. 

Інноваційна економіка – це економіка суспільства, заснована 
на знаннях, інноваціях, на доброзичливому сприйнятті нових ідей, 
нових машин, систем та технологій, на готовності їх практичної 
реалізації в різних сферах людської діяльності. В інноваційній 
економіці під впливом наукових і технологічних знань традиційні 
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сфери матеріального виробництва трансформуються та радикально 
змінюють свою технологічну основу, оскільки виробництво, що не 
спирається на нові знання та інновації, в інноваційній економіці 
виявляється нежиттєздатним. 

Таким чином, побудова інноваційної економіки можлива лише 
на основі структурної модернізації, за якою створюються нові ринки 
збуту, нові сектори наукомісткої продукції, нові інститути, що 
сприяють розвитку інноваційної діяльності, нові форми взаємодії 
бізнесу, науки та влади тощо. Відтак створюється економічна система, 
що відповідає новим запитам суспільства. 

Інноваційна економіка характеризується такими базовими 
принципами: заміщення капіталів, надмірність, конкуренція, ініціація 
нових ринків, різноманітність ринків. 

Необхідною умовою існування інноваційної економіки є 
наявність системи стимулювання створення різних компаній-
розробників, яка включає в себе: центри колективного користування 
науковим обладнанням, технопарки, особливі податкові зони, пільги 
та дотації. Також важливим моментом, враховуючи високий рівень 
витрат і довгий термін окупності інновацій, є участь фінансових 
інститутів, їх зацікавленість і конкуренція у сфері фінансування 
інноваційної діяльності. 

Особливістю інноваційної економіки є те, що її формування 
здійснюється шляхом утворення нових ринків. На основі нових ідей, 
розробок, продуктів інтелектуальної власності, інноваційних 
продуктів старі структури економіки переводяться в новий стан із 
появою нових галузей, секторів тощо. В якості окремого ринку 
створюється ринок компаній, що здійснюють свою діяльність у 
рамках різних форм інноваційної діяльності: технопарки при 
університетах, корпоративні навчальні центри, кластери малого 
бізнесу, бізнес-інкубатори для інноваційних компаній, центри 
трансферу технологій при дослідницьких інститутах, спеціальні 
торговельні майданчики для інноваційної сфери. 
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Для розвитку інноваційної економіки та стимулювання процесу 
формування нових ринків необхідно створювати особливу інноваційну 
інфраструктуру та інститути підтримки інноваційного процесу. 

Таким чином, побудова інноваційної економіки є об’єктивною 
потребою суспільства, тому що вона є наступним етапом розвитку 
економіки, спрямованої на задоволення суспільних потреб більш 
високого рівня у порівнянні з індустріальним суспільством. Це – 
соціально спрямована економіка, в якій охоплені всі верстви 
населення, в тому числі й ті, які для ринкової економіки вважаються 
неперспективними (діти, пенсіонери, інваліди), розвиваються 
високотехнологічні наукомісткі виробництва, робиться наголос на 
«зелені технології». Все це може бути досягнуто лише за умови 
використання інновацій. Однак, як вже зазначалося, активізації 
інноваційної діяльності неможливо очікувати без створення 
відповідної інституційної інфраструктури, в яку будуть входити 
інститути фінансової підтримки інноваційної діяльності, поширення 
знань, правової підтримки тощо. 

Очевидно, що інноваційна економіка буде супроводжуватися 
значною модернізацією існуючих зв’язків і відносин, яка пов’язана не 
тільки зі створенням економіко-правових інститутів, але і з 
формуванням інноваційної культури в суспільстві, завдяки якій 
суспільство сприйматиме інновації, усвідомлюючи всю їх важливість і 
необхідність. 

Можна виділити основні проблеми, що перешкоджають 
побудові в Україні інноваційної економіки. 

1. Системні властивості економіки не вивчені належним чином 
і, відповідно, слабо враховуються в процесі управління державою. 

2. Відсутній так званий «блок синхронізації» інтересів макро- 
та мікроекономіки, а також цих рівнів – з інтересами окремого 
громадянина. 

3. Економічна реформа перехідного періоду була до 
недавнього часу орієнтована виключно на перерозподільні процеси, 
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випускаючи з уваги необхідність підвищення ефективності управління 
виробництвом і розподілу фінансових ресурсів, розроблення їх 
належного науково-технічного забезпечення. 

4. У сфері державної політики розвитку держави не створено 
інститути, необхідні для ефективної взаємодії окремих елементів 
економічної системи України. 

5. Законодавча база не уніфікована: окремі елементи 
регулювання інноваційного процесу присутні у величезній безлічі 
законодавчих актів, проте багато сфер, як і раніше, залишаються 
неохопленими. Можливо, є сенс створити державний орган, 
відповідальний за координацію інноваційного процесу в державі та 
оптимізацію законодавства. 

6. Необхідність величезних капіталовкладень в інфраструктуру 
в той час як фінансові ресурси в умовах кризи серйозно обмежені. 

Таким чином, кінцевим результатом структурної модернізації 
має стати формування інноваційної економіки із сильною соціальною 
політикою та акцентом на екологічне наукомістке виробництво. 

 
 

Остафій М. М. 
Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Ярема Б. П., к.е.н., доцент 
СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 
 
Практика господарювання в розвинених країнах вказує на те, що 

державне регулювання економіки здійснюється безпосередньо через 
соціально-економічне прогнозування, розроблення державних програм, 
визначення пріоритетних напрямів і галузей розвитку економіки, через 
формування інвестиційної, податкової та кредитної політики. 

Вільне, високоефективне підприємництво, в першу чергу 
малий і середній бізнес, можуть реально функціонувати лише за 
належної державної підтримки. 
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П. Рубе виділяє чотири групи чинників впливу зовнішнього 
середовища на розвиток підприємництва: стан економіки та ринкової 
кон’юнктури; наявність відповідної інфраструктури; політика держави 
щодо розвитку підприємництва та соціального середовища. 

Наявність вад ринкового саморегулювання обумовлює 
необхідність державного регулювання економіки загалом і 
підприємництва зокрема. Міра державного «втручання» в економіку в 
різних країнах неоднакова. Вона залежить від багатьох факторів: 
історичних, політичних, ідеологічних тощо. Отже, є всі підстави 
стверджувати, що сучасна економіка – це змішана економіка, яка 
функціонує на основі поєднання механізмів ринкового 
саморегулювання та державного регулювання. 

Державна політика у сфері розвитку підприємництва 
здійснюється за сприяння Українського фонду підтримки 
підприємництва. Його кошти формуються за рахунок бюджетних 
коштів, добровільних внесків фізичних та юридичних осіб, у тому 
числі іноземних. Основними задачами Фонду є фінансове 
забезпечення державної політики в галузі підтримки малого 
підприємництва та створення ефективно діючого фінансового 
механізму для реалізації державної програми, участь у фінансуванні 
регіональних програм, а також проектів і заходів, направлених на 
підтримку і розвиток малого підприємництва. 

У 2011 р. фінансування Фонду здійснювалось за рахунок 
коштів, отриманих від статутної діяльності, з Державного бюджету 
коштів для підтримки розвитку підприємництва не надходило. Попри 
обмежені фінансові ресурси Фонд активно працював, його фактичні 
витрати склали 5 420 883,06 грн, з них витрати на освітні заходи – 
395 378,09 грн, утримання виконавчого органу Фонду – 
2 525 704,97 грн, розвиток державної системи фондів підтримки 
підприємництва – 2 500 000 грн. 

Однією з основних проблем розвитку системи фондів 
підтримки підприємництва є недосконалість механізму формування 
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заходів Національної програми. Економічні умови, які склалися 
сьогодні, не дають змоги із практично затверджених Національних 
програм отримати реального фінансування на їх виконання. 

На місцевому рівні державна підтримка підприємництва 
здійснюється в рамках впровадження регіональних і місцевих 
програм. Аналізуючи рівень фактичного фінансування заходів 
регіональних програм підтримки малого підприємництва в регіонах 
бачимо, що показник відповідності фактичного виділення коштів 
обсягам передбачених у місцевих бюджетах на ці цілі видатків 
лишається незадовільним. Фактичний рівень фінансування цільовим 
спрямуванням на підтримку малого підприємництва склав 
18,66 млн грн, що становить лише 47,7% від передбачених видатків. 

Найбільше за обсягами бюджетне фінансування на реалізацію 
програмних заходів у 2011 р. здійснено в Івано-Франківській 
(1,5 млн грн), Донецькій (1,4 млн грн), Одеській (1,4 млн грн), 
Кіровоградській (0,7 млн грн) областях та АР Крим (0,8 млн грн). 

Найкращий відсоток (100 або майже 100%) фактичного 
фінансування забезпечили Вінницька, Волинська, Івано-Франківська, 
Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Рівненська та Хмельницька 
області. 

Найменші обсяги фінансування з обласного бюджету заходів 
регіональних програм підтримки малого підприємництва здійснено у 
Херсонській (50 тис. грн) і Львівській (40 тис. грн) областях, у 
м. Севастополі (30 тис. грн). З обласних бюджетів Тернопільської та 
Черкаської областей на виконання програмних заходів бюджетні 
кошти не виділялись. 

Найгірший відсоток фактичного фінансування програмних 
заходів у 2011 р. зафіксовано у Київській – 13,3%, Львівській – 16%, 
Дніпропетровській – 29,3%, Полтавській – 32,6% областях. 

Сучасний стан фінансування підприємництва в Україні не дає 
змогу активно розвиватися бізнесу та отримувати від діяльності 
максимальні прибутки. Основними негативними факторами, що 
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перешкоджають цьому, є нерозвиненість фондового ринку, 
інфраструктури фінансово-кредитного ринку та цілеспрямованої 
державної політики у цій сфері. Завдання держави, на нашу думку, 
полягає у створення сприятливих економічних умов для розвитку 
підприємницької діяльності. Розвиток підприємництва є особливо 
актуальним у період пошуку нових економічних моделей та стратегій, 
що сприятимуть посиленню стійкості та формуванню джерел 
розвитку національної економічної системи. 
 
 

Піменова М. М. 
Дніпропетровська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Лисяк Л. В., д.е.н., професор 
РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ 

РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 
 
Поряд з необхідністю вирішення проблем, пов’язаних із 

порушенням стану довкілля, актуальними залишаються питання 
створення надійних систем і механізмів екологічної безпеки, 
інституціоналізації екологічної політики. Для цього потрібні активні 
та цілеспрямовані дії в різних сферах соціально-економічного життя. 
Формування відповідних інститутів екологічної політики є 
обов’язковим атрибутом цивілізованих демократичних суспільств. 
Незважаючи на їх малозатратність, вони, як показує світовий досвід, є 
досить екологічно ефективними. 

Згідно з Конституцією України всі природні ресурси (земля, її 
надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси), які 
знаходяться в межах території України, природні ресурси її конти-
нентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами 
права власності українського народу та основним національним 
багатством, що перебуває під особливою охороною держави. 

Держава впливає на процес ресурсозбереження за допомогою 
економічних важелів. Її роль у керуванні цим процесом зводиться 
насамперед до створення умов зацікавленості суб’єктів 
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господарювання в його здійсненні. Хоча основи ресурсозбереження 
закладаються на рівні держави, ефективність використання ресурсів 
залежить від їх безпосередніх споживачів – підприємств. Тому 
управління ресурсозбереження потребує врахування особливостей 
споживання ресурсів у регіоні та відповідності використовуваних 
підходів умовам ринкових відносин. Це визначає необхідність 
удосконалення механізму управління ресурсозбереження в регіоні. 

Зараз ресурсозбереження стає однією з умов ефективного 
функціонування економіки регіону, у зв’язку з цим воно має стати 
пріоритетним напрямом регіональної економічної політики. На основі 
активної політики ресурсозбереження можуть бути досягнуті такі 
ефекти: зниження ресурсоємності та собівартості продукції, 
підвищення якості продукції, зниження екологічного навантаження на 
навколишнє середовище, підвищення рентабельності виробництва, 
поліпшення умов та якості життя в регіоні. 

Найбільш важливими факторами переходу економіки на 
ресурсозберігаючий тип розвитку є такі: 

- якісні зміни в динаміці виробничих ресурсів; 
- зміна динаміки співвідношень витрат живої та 

матеріалізованої праці; 
- досягнення негативного приросту ресурсоємності за деякими 

традиційними видами виробничих ресурсів; 
- зростання ресурсозберігаючого ефекту від впровадження 

нової техніки та технологій; 
- активна заміна первинних матеріалів і ресурсів вторинними; 
- створення індустрії перероблення відходів виробництва та 

споживання. 
У підвищенні екологічної безпеки промислового виробництва 

велике значення має реалізація екологічних програм державою, 
пов’язаних із поліпшенням технологій, впровадженням інновацій та 
поліпшенням якості продукції, усуненням негативних зовнішніх 
ефектів. Тому практичне вирішення екологічних проблем, зокрема 
підвищення екологічної безпеки промислового виробництва, значною 
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мірою залежить від рівня фінансового забезпечення та правильного 
вибору методів фінансування відповідних заходів. 

Ефективність екологічної політики протягом найближчих 
років визначатиметься зовнішніми чинниками, зокрема політичною та 
економічною ситуацією в державі. Саме тому результативність 
ресурсозберігаючих заходів насамперед залежатиме від реальних 
можливостей її фінансового забезпечення. 
 
 

Прокопишак В. Б. 
Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Васьківська К. В., д.е.н., професор 
ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ОСНОВНОГО 
ЕЛЕМЕНТА ЗАЛУЧЕННЯ ВКЛАДІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
Фінансовий потенціал забезпечує можливість трансформації 

ресурсного та виробничого потенціалів у результати діяльності 
сільськогосподарських підприємств. 

Сучасні ринкові умови, в яких підприємства здійснюють свою 
діяльність, сьогодні суттєво змінилися. Це зумовило нове формулювання 
цілей та методів їх досягнення. З одного боку, підприємствам надана 
господарська самостійність, вони самі вирішують напрями закупівлі та 
збуту продукції, масштабу виробництва та шляхи використання коштів. З 
іншої сторони, для цих підприємств характерним є високий рівень 
зношеності активної частини основних засобів, невисокий рівень 
продуктивності праці, якості продукції, що випускається. Як результат – 
нестійке фінансове становище. 

Базою для нормального функціонування будь-якого 
підприємства є наявність достатнього обсягу фінансових ресурсів, що 
забезпечують можливість задоволення потреб підприємства для 
поточної діяльності та розвитку. 

Фінансові ресурси – грошові доходи, нагромадження та 
надходження, що знаходяться в розпорядженні суб’єкта 
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господарювання, що призначені для виконання фінансових 
зобов’язань, здійснення витрат по простому та розширеному 
відтворенню на підприємстві. 

Формування фінансових ресурсів здійснюється за рахунок 
власних і позикових коштів. Спочатку фінансові ресурси з’являються 
в момент створення підприємства та відбиваються в статутному 
фонді. Фінансові ресурси утворюються за рахунок цілого ряду джерел. 

Джерелами формування фінансових ресурсів є: 
 - прибуток; 
- амортизаційні відрахування; 
- кошти, отримані від продажу цінних паперів; 
- пайові та інші внески юридичних і фізичних осіб; 
- кредити і позики; 
- кошти від реалізації заставного майна, страхового полісу та 

інші надходження грошових коштів. 
Отже, основним джерелом формування фінансових ресурсів на 

підприємстві є вартість реалізованої продукції, різні частини якої 
набувають форми грошових доходів і накопичень. 

Одним з основних факторів для функціонування та розвитку 
самого підприємства та його бізнесу є наявність власного капіталу, 
який певною мірою визначає можливі обсяги виробництва, його 
характер, рівень техніки і технології виробництва. Розміри власного 
капіталу обумовлюють можливість залучення позикових коштів і 
характеризують ризик їх неповернення. 

Проте деякі підприємства воліють ризикувати і постійно 
позичати кошти, а не визначати оптимальну структуру джерел 
фінансування, забуваючи, що умовою успішного розвитку будь-якого 
підприємства є його фінансова структура. 

Під фінансовим потенціалом сільськогосподарських 
підприємств ми розуміємо систему упорядкованих фінансових 
ресурсів, а також наявних і прихованих можливостей їх залучення 
та використання, що під впливом ендогенних та екзогенних 
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чинників інвестиційного середовища можуть бути спрямовані на 
досягнення цілей діяльності підприємств. Формування фінансового 
потенціалу сільськогосподарських підприємств, на наш погляд, слід 
розглядати як його структуризацію, тобто встановлення таких функцій 
та зв’язків, які змінюються відповідно до вимог часу та ринку. 
Оптимальна структура фінансового потенціалу повинна мати 
мінімальну кількість компонентів, які повною мірою повинні 
виконувати свої функції: планування, реалізації та контролю. 

Фінансовий потенціал характеризує наявність і достатність 
власного та позикового капіталу, стан активів, ліквідність, наявність 
кредитів, державних дотацій тощо. У процесі формування 
фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств 
здійснюється його структуризація, тобто встановлюються його 
функції та зв’язки, які змінюються відповідно до вимог часу та ринку. 

Фінансовий потенціал як економічна система має певні 
характерні ознаки. Зокрема, такі: структурність, комунікативність, 
ієрархічність, здатність до розвитку, цільова підпорядкованість, 
диверсифікованість. 

Структурність фінансового потенціалу проявляється в 
наявності  різних його компонентів і зв’язків між ними, що 
визначають його внутрішню будову та організацію як єдиного 
цілого. Комунікативність пов’язана зі взаємодією та 
взаємозалежністю фінансового потенціалу та зовнішнього 
середовища. Фінансовий потенціал як система формує та виявляє 
свої властивості тільки в процесі взаємодії із зовнішнім 
середовищем. Ієрархічність фінансового потенціалу означає, що 
кожен його компонент може розглядатися як підсистема більш 
широкої глобальної системи (наприклад, сукупного потенціалу 
сільськогосподарських підприємств, регіону тощо). 

Реалізація того чи іншого компонента фінансового 
потенціалу підпорядкована досягненню конкретних цілей 
сільськогосподарського підприємства. 
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Роман О. В. 
Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Гарасим П. М., д.е.н., професор 
ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ГАЛУЗІ 

УКРАЇНИ 
 
Інноваційна модель розвитку економіки, яка сьогодні є панівною 

в розвинених країнах світу, передбачає введення в господарський обіг 
через інноваційні процеси таких продуктів інтелектуальної праці, як 
передові технології, науково-технічні розробки та інші об’єкти прав 
інтелектуальної власності науково-технічної сфери, тобто розвиток 
високотехнологічних галузей виробництва. 

За даними Євростату, фармацевтична промисловість є 
безперечним лідером серед інших високотехнологічних галузей у світі 
за показником створення валової доданої вартості на одну зайняту 
особу. Крім того, на фармацевтичне виробництво припадає близько 
19% усіх витрат на НДДКР у світі. 

Розвиток інноваційних і наукоємних виробництв у 
фармацевтичній галузі дозволить знизити залежність України від 
імпорту фармацевтичної продукції та може стати важливою 
складовою формування її потенціалу як високотехнологічної держави.  

Актуальними є дослідження напрямів удосконалення 
фармацевтичної галузі, зокрема налагодження власних 
високотехнологічних виробництв (сироваток та вакцин, антибіотиків, 
гормонів, а також препаратів на їх основі). 

Створення інноваційних продуктів у фармацевтичній 
промисловості є довготривалим та ризиковим процесом, який вимагає 
значних інвестицій на всіх етапах розвитку нового продукту. 

В Україні виробництво високотехнологічної фармацевтичної 
продукції знаходиться на низькому рівні, потреби в оригінальних 
лікарських засобах (ЛЗ) забезпечуються переважно за рахунок 
імпорту. У загальній кількості зареєстрованих у Державному реєстрі 
лікарських засобів України звичайних ЛЗ вітчизняні становлять лише 
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27,3%. Більшість препаратів на фармацевтичному ринку України є 
генеричними – їх частка становить понад 70%, тоді як у США – 12%, 
Японії – 30%, Німеччині – 35%, Франції – 50%. 

Ринок фармпрепаратів в Україні заполонила надзвичайно дорога 
продукція зарубіжних фірм, недоступна значній частині населення. Це 
має негативні соціальні наслідки та є причиною великих економічних 
втрат, адже населення України змушено інвестувати в зарубіжну 
фармацевтичну науку для підтримання її конкурентоздатності більше 
коштів, ніж вкладається в усю вітчизняну науку. 

На 2011 р. імпорт фармацевтичної продукції склав 
$2879,4 млн, експорт – $195,1 млн, сальдо – -$2684,3 млн, що є 
негативним чинником для розвитку економіки країни. 

Одним із найбільш ефективних напрямів зменшення імпорту 
вакцин є реалізація в Україні спільних проектів із провідними 
іноземними виробниками на базі вітчизняних підприємств. 

Ще одним не менш важливим напрямом розвитку 
високотехнологічних і наукоємних виробництв у фармацевтичній 
галузі України є налагодження виробництва антибіотиків, які є 
найбільшим сегментом ринку біотехнологічних препаратів у світі. 
Виробництво антибіотиків в Україні не задовольняє потреб 
внутрішнього ринку. З 62 препаратів мікробного походження, що 
належать до першочергових лікарських засобів, в Україні виробляють 
лише 10-12 найменувань. Натомість продовжує зростати імпорт 
препаратів на основі антибіотиків, який у 2011 р. майже втричі 
перевищив обсяги вітчизняних виробництв. 

Продовжує також зростати імпорт в Україну гормональних 
препаратів. Водночас вітчизняне виробництво гормональних 
препаратів протягом багатьох років залишається на низькому рівні. В 
Україні налагоджено виробництво досить вузького спектру 
гормональних препаратів. Так, ПАТ «Фармацевтична фірма 
«Дарниця» виробляє 3 найменування, корпорація «Артеріум» – 1, 
ПАТ «Біофарма» – 4. Розвиток виробництва гормональних препаратів 
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здійснює один із лідерів фармацевтичної галузі України – ПАТ 
«Фармак», на якому було впроваджено сертифіковану за стандартами 
GMP («Good Manufacturing Practice» – належна лабораторна 
практика) дільницю гормональних препаратів. 

Вважаємо, що розвитку високотехнологічних виробництв у 
фармацевтичній галузі України перешкоджають численні проблеми, 
серед яких: 

- недостатній рівень науково-технічного забезпечення 
фармацевтичного виробництва; 

- неефективність контролю у сфері запобігання ввезенню та 
поширенню на території України фальсифікованих лікарських засобів; 

- недостатність фінансування державних програм розвитку 
фармацевтичного ринку; 

- незначна частка фармацевтичних підприємств в Україні, 
сертифікованих на відповідність європейським стандартам належного 
виробництва (GMP). 

- відсутність ефективного співробітництва між державою, 
бізнесом та наукою у сфері створення нової фармацевтичної продукції. 

Враховуючи зазначені проблеми, пріоритетними у 
фармацевтичній галузі, на наш погляд, сьогодні мають бути такі 
принципи та методи: 

- захист вітчизняного ринку від нерівноправної конкуренції та 
неякісного імпорту, який загрожує економічній та екологічній безпеці; 

- вибір вузького сегменту ринку для розвитку нових 
виробництв, концентрація зусиль на розробленні продуктів, 
призначених для лікування рідкісних хвороб; 

- обмеження імпорту продукції, яка може виготовлятися в 
Україні; 

- розбудова фінансово-кредитних механізмів підтримки 
розвитку фармацевтичної галузі країни; 

- удосконалення законодавства та нормативно-правового 
забезпечення розвитку галузі. 
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Роменська К. М. 
Дніпропетровська державна фінансова академія 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ 
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ШЛЯХОМ ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 
 
В умовах сьогодення на стадії виконання бюджетів ефективне 

використання коштів місцевих бюджетів ускладнюється впливом 
економічних, політичних, соціальних та інших факторів, що 
виникають внаслідок непередбачуваних обставин, на формування 
дохідної частини державного та місцевих бюджетів. У разі 
виникнення подібних змін обсяги надходжень бюджетів можуть 
збільшитись або зменшитись, що в свою чергу впливатиме на зміни 
обсягів і структури видатків бюджетів та диктуватиме необхідність 
внесення змін до рішення про місцевий бюджет.  

Подібні зміни можуть негативно впливати на отримані 
результати, коли в процесі виконання місцевого бюджету виникають 
різні ситуації, а для бюджету можуть несподівано урізати 
фінансування. Результатом обмеженості фінансових ресурсів може 
бути зниження ефективності використання коштів місцевих бюджетів. 
За таких умов органи місцевого самоврядування мають вміти 
пристосовуватись до будь-яких змін та приймати ефективні 
управлінські рішення стосовно часткового скорочення, припинення 
або продовження фінансування. При цьому вибір, який робитиме 
керівництво місцевих фінансових органів має бути обґрунтованим. 
Необґрунтоване використання коштів місцевих бюджетів, не підкріплене 
відповідними раціональними мотивами, зумовлює низку застережень 
щодо можливих ризиків соціально-економічного характеру, серед яких 
невиконання суспільних потреб та інші проблеми.  

Одним з методів, застосування якого сприятиме прийняттю 
ефективних управлінських рішень, а отже, й ефективному 
використанню коштів місцевих бюджетів для вирішення проблем, що 
виникають на стадії виконання місцевого бюджету у разі внесення змін 
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до рішення про місцевий бюджет, є метод аналізу ієрархій. Його 
застосування дозволяє максимально наблизити до ефективного 
використання коштів місцевих бюджетів.  

Застосування методу аналізу ієрархій дасть змогу ефективно та 
раціонально використовувати наявні кошти місцевих бюджетів 
шляхом встановлення пріоритетів та першочерговості, а також 
приймати об’єктивні та раціональні рішення, ніж рішення на основі 
суб’єктивних суджень експертів, політиків і посадових осіб, що 
представляють місцеві фінансові органи. Таким чином, управління або 
головні розпорядники бюджетних коштів (організації, відомства) у 
процесі використання методу аналізу ієрархій матимуть можливість 
аргументовано економічно обґрунтувати власні рішення. 

Застосування цього методу передбачає постановку таких 
завдань: окреслення проблеми дослідження; побудову ієрархії, що 
включає мету (призначення), проміжні рівні (аспекти мети, мети-
критерії, критерії) і альтернативи (формують найбільш низький 
ієрархічний рівень); складання матриці парних порівнянь; обчислення 
ваг (пріоритетів) критеріїв.  

Запропонований підхід може сприяти оптимальному 
прийняттю бюджетних рішень та ефективному використанню коштів 
місцевих бюджетів для вирішення питань: у процесі формування 
структури видатків у разі збільшення (зменшення) надходжень до 
місцевих бюджетів; під кінець бюджетного року, коли відбувається 
використання коштів місцевих бюджетів не тому, що вони дійсно 
потрібні, а тому, що в разі їх невикористання існує загроза 
затвердження менших обсягів видатків відповідних місцевих 
бюджетів на наступний рік. 

Отже, метод аналізу ієрархій можна застосовувати в 
бюджетному процесі в ході прийняття рішень з метою підвищення 
ефективності використання коштів місцевих бюджетів. Застосування 
методу аналізу ієрархій дозволяє зробити оптимальний та 
обґрунтований вибір у випадку прийняття спірних та складних рішень. 
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Результати проведених нами досліджень дозволяють зробити 
висновок про існування у нашій країні сприятливих можливостей для 
безболісного переходу на нові методи ефективного використання 
коштів місцевих бюджетів. 
 
 

Савенкова Н. Д. 
Санкт-Петербургский государственный университет 

Научный руководитель – Гузов Ю. Н., к.э.н., доцент 
РОЛЬ ДЬЮ ДИЛИДЖЕНСА В СДЕЛКЕ ПО СЛИЯНИЯМ И 

ПОГЛОЩЕНИЯМ В ЕВРОПЕЙСКОЙ И РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 
В литературе выделяют несколько этапов проведения сделки 

по слияниям и поглощениям. 
Дж. Т. Галпин и М. Хэндон выделяют следующие 

обязательные этапы сделки по слияниям и поглощениям (модель 
слияния, разработанная WatsonWyatt): 

Постановка задачи. На данном этапе затрагиваются все 
типичные проблемы и риски разработки стратегии. Компании следует 
предварительно определить, какими свойствами должен обладать 
идеальный объект для поглощения. 

Оценка ситуации. Компании должны тщательно 
проанализировать возможный синергетический эффект от слияния 
или поглощения. 

Анализ и исследование (дью дилидженс). Проведение 
тщательного и всестороннего анализа потенциального кандидата на 
поглощение и слияние. Глубина анализа определяется тем, какая 
именно информация требуется для успешной разработки и 
подписания итогового соглашения. Обычно в сферу анализа попадают 
финансовые, операционные, юридические, экологические, культурные 
и стратегические аспекты. Основные выводы обобщаются для 
представления руководству компании. 
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Проведение переговоров. Данный этап включает необходимые 
мероприятия по выработке варианта соглашения о слиянии или 
поглощении. На этом этапе разрабатывается стратегия ведения 
переговоров и формулировка всех существенных условий сделки, в 
том числе: цена, порядок работы во время переходного периода, 
политика, проводимая в отношении персонала, юридическое 
оформление сделки и ее администрирование. 

Реальное объединение. На этом этапе определяется будущая 
структура объединенной компании, ее штаты, технология и 
процедуры принятия управленческих решений. 

А. Е. Молотников выделяет следующие стадии, применимые 
для российской практики слияний и поглощений компаний: 
1. Изучение деятельности компании – дью дилидженс (изучение 

структуры акционерного капитала, объемы реализации, основные 
контрагенты, финансовое положение и иные обстоятельства, 
способные повлиять на планируемые сделки). 

2. Проведение предварительных переговоров (встречи и переговоры, 
направленные на получение одобрения со стороны 
государственных и регулирующих органов). 

3. Осуществление мероприятий, направленных на поглощение 
компании (подготовка к перемене собственника, получение 
одобрений со стороны Федеральной антимонопольной службы). 

4. Поглощение предприятия и выработка схемы управления 
полученными активами (непосредственное осуществление 
слияния или поглощения и подготовка схемы по управлению 
полученным бизнесом). 

Таким образом, у европейских и российских ученых 
проведение дью дилидженса приобретаемой компании лежит в основе 
любого процесса слияния и поглощения. Разница в подходах 
заключается в том, что у европейских авторов (Дж. Т. Галпин и 
М. Хэндон) финансовый дью дилидженс приобретаемой компании 
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играет более существенную роль, в то время как российские авторы 
(А. Е. Молотников) уделяют большее внимание юридическим 
аспектам сделки. 
 
 

Сало Л. К. 
Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Савчук Н. В., к.е.н., доцент 
ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

УКРАЇНИ 
 
Основним орієнтиром розвитку сучасної економіки є 

досягнення сталого економічного зростання, яке забезпечило би 
створення ефективної, конкурентоздатної економіки, в основу якої 
покладено дієвий механізм податкового регулювання економічного 
розвитку держави. Досягнення цієї мети відбувається шляхом 
визначення механізму державного регулювання економічного 
зростання, де серед найбільш важливих форм слід виділити податкове 
регулювання. Податки повинні відігравати не тільки фіскальну 
функцію, наповнюючи доходами бюджети різних рівнів, а й виступати 
найважливішим інструментом податкового регулювання економіки. 
Сьогодні податкова система як вагомий інструмент регулювання 
економіки не виконує своєї основної функції – стабілізації економіки, 
оскільки структура механізму податкового регулювання не має 
достатнього рівня сформованості. Отже, дослідження засад 
податкового регулювання економічного розвитку України на 
сучасному етапі, а також використання його як головного інструменту 
економічного впливу вимагає особливої уваги та є достатньо 
актуальним сьогодні. 

На нашу думку, податкове регулювання економічних процесів 
слід розглядати як систему заходів нормативного, регуляторного, 
законодавчого та соціального характерів, яка може адаптовуватись до 
мінливого соціально-економічного середовища країни шляхом 
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застосування тих чи інших видів податків, податкових ставок, 
відрахувань до бюджету, впровадження податкових пільг та 
обґрунтованого рівня податкового навантаження. 

Податкове регулювання здійснюється на загальнодержавному 
та місцевому рівнях. Зі здобуттям Україною незалежності деякі 
механізми податкового регулювання набувають характеру 
регіональних, зокрема це стосується територій пріоритетного 
розвитку та вільних економічних зон. З огляду на ступінь 
регламентації податкове регулювання є нормованим методом 
державного регулювання, оскільки здійснюється виключно органами 
державної та місцевої влади. Залежно від обраного механізму та цілей 
може набувати стратегічного (стимулювання інноваційно-
інвестиційного розвитку, легалізація тіньового сектору економіки, 
підвищення конкурентоспроможності бізнесу) або тактичного 
характеру (отримання потрібного результату одразу після їх 
впровадження). 

Податкове регулювання економіки здійснюється за допомогою 
правових, адміністративних та економічних методів. Правові методи 
базуються на нормативно-правовому забезпеченні, а також 
формуванні механізму їх реалізації. Адміністративні методи 
податкового регулювання включають санкції за порушення 
податкового законодавства. За допомогою економічних методів 
податкового регулювання (таких як пільги, надання податкових 
кредитів, відстрочки та розстрочки податкових платежів, податкові 
канікули) створюється відповідне економічне середовище, яке 
передбачає опосередковане втручання суб’єктів регулювання. 

Прямі та непрямі податки виступають інструментами 
податкового регулювання, які використовуються у процесі 
накопичення доходів бюджету. Регулюючий вплив здійснюється через 
зміни податкових ставок, їх диференціацію для різних категорій 
платників або типів об’єктів оподаткування, розширення або звуження 
податкової бази та неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 
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звільнення від оподаткування, надання податкових пільг і податкових 
знижок, зміни періодичності сплати податків. 

Фіскальна спрямованість податкової політики держави 
створює необхідні умови для мобілізації доходів бюджету у якомога 
більших обсягах, але зазвичай це призводить до надмірного 
податкового тиску на платників податків та розширення тіньового 
сектору економіки. Сьогодні Податковий кодекс розглядається як 
документ, що акцентує увагу саме на ефективному поєднанні 
фіскальної та регулятивної функції податків, передусім за рахунок 
врахування причинно-наслідкових тенденцій та зв’язків у сфері 
наповнення бюджету. Для цього було удосконалено деякі види 
податків та зборів, зменшено їх кількість та переглянуто основні 
норми та принципи оподаткування загалом. На законодавчому рівні 
запропонований механізм наближення податкового та 
бухгалтерського обліку, що значно спрощує розрахунок податку на 
прибуток. Відбулося покращення адміністрування ПДВ шляхом 
подання його платниками разом з податковою декларацією копій 
реєстрів податкових накладних в електронному вигляді, реєстрації 
податкових накладних платниками податку-продавцями в Єдиному 
реєстрі податкових накладних. Запроваджено механізм відшкодування 
ПДВ в автоматичному режимі сумлінним платникам, а також тим, хто 
інвестує кошти в розвиток економіки України та створює додаткові 
робочі місця. На збільшення розміру податкових надходжень до 
бюджету вплинуло зростання ставок акцизного податку на спирт 
етиловий, алкогольні напої, тютюнові вироби та нафтопродукти. 
Також започатковано оподаткування акцизним податком скрапленого 
газу. З метою мобілізації необхідного обсягу доходів загального 
фонду місцевих бюджетів було запроваджено прогресивну ставку 
оподаткування податком з доходів фізичних осіб в розмірі 17% для 
осіб, заробітна плата яких перевищує десятикратний розмір 
мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року, з суми 
такого перевищення. 
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Таким чином, аналіз сучасного стану та ефективності 
податкового регулювання економічного розвитку України свідчить, 
що за рахунок скасування неефективних податків і зборів, зменшення 
податкових ставок ПДВ та податку на прибуток відбулось зниження 
податкового тиску на платників податків. Втім, в умовах сьогодення 
важливого значення набувають питання переорієнтації чинної 
податкової системи на стимулювання соціально-економічних процесів 
держави, вирішення яких призведе до підвищення 
конкурентоспроможності економіки та забезпечення умов сталого 
економічного зростання держави. 
 
 

Сальникова Т. В. 
Дніпропетровська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Лисяк Л. В., д.е.н., професор 
СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОВОГО  
БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛОВОГО  

ФОНДУ 
 
Соціально-економічне становище України потребує зміни 

підходів до фінансового забезпечення житлового будівництва та 
реконструкції існуючого житлового фонду. Це зумовлено недостатнім 
обсягом державного фінансування, значною невідповідністю попиту 
на житло його пропозиції, завершенням терміну експлуатації значної 
частини діючого житлового фонду тощо. 

При цьому сектор житлового будівництва є перспективним в 
контексті створення додаткових робочих місць, покращення 
соціального клімату в країні та пришвидшення розвитку національної 
економіки. Це неодноразово доводить зарубіжний досвід 
фінансування житлового будівництва. Крім того, ефективне 
проведення реконструкції може забезпечити значну економію коштів 
державного та місцевих бюджетів. 
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За даними Державного комітету статистики, у 2011 р. 
загальний житловий фонд склав 1086 млн м2, що на 0,6% більше за 
показник 2010 р. Тепер на одну особу припадає 23,5 м2житлової 
площі. З 2008 р. приріст обсягів виконаних будівельних робіт зростає 
з 84,2% до 111% у 2011 р. 

Інвестиції в будівництво здійснювались у 2011 р. на 7,5% за 
рахунок державного бюджету, 2,9% – місцевого бюджету, 54% – 
коштів підприємств та організацій, 17,9% – за рахунок кредитів, 
5,2% – за рахунок інших джерел. Крім того, 9,4% складають кошти 
населення на будівництво власного житла. Така тенденція з 
невеликим відхиленням простежується з 2007 р. У 2008 р. показник 
інвестицій становив 233 081 млн  грн,  у 2011 р. він склав 
209 130 млн грн. 

За рахунок цих коштів у 2011 р. в експлуатацію було введено 
9410 тис. м2 загальної площі, що становить 83 тис. квартир (або 1,8 
квартири на 1000 осіб). Це на 25% більше за показники 2009 р., що 
зумовлено спадом будівництва у 2009р. на 30%, і на 1,21% більше за 
результати 2006 р. 

За останні шість місяців обсяги введення в експлуатацію 
житлової площі зросли на 45%. Пришвидшення темпів житлового 
будівництва відзначається у 7 містах області та 11 районах 
Дніпропетровська. 

Водночас у місті станом на вересень 2012 р. налічується 
91 будинок, офіційно визнаний аварійним, 844 визнані зношеними. В 
області станом на початок 2012 р. 442 будинки були визнані 
аварійними та 1919 – зношеними. Це зумовлює необхідність 
проведення реконструкції житлових будинків. 

Згідно з українським законодавством реконструкція може 
проводитись за рахунок коштів інвесторів, коштів фондів 
реконструкції, державного та місцевих бюджетів та інших джерел, не 
заборонених законом. Вже розроблено ряд програм реконструкції 
житла, які за умови ефективного впровадження дозволять збільшити 
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житловий фонд міста на 3,5 млн м2, ціни знизити майже у чотири рази, 
подовжити строк експлуатації будинку у 2-3 рази. 

Зараз у Дніпропетровську реалізується програма доступного 
житла. Вона забезпечує зменшення вартості житлової площі за 
рахунок безкоштовного відведення ділянки під будівництво, 
підведення комунікацій за рахунок бюджетних коштів та коштів 
власників мереж, розробки проекту будівництва за рахунок обласного 
бюджету. У будівництві використовуються вітчизняні будівельні 
матеріали, які дешевші за імпортні. Таким чином, забудовник уникає 
додаткових витрат, які зазвичай становлять близько 40% собівартості  
будівництва і включаються в ціну квартир. 

Зарубіжний досвід забезпечення реконструкції пропонує 
додаткові шляхи фінансування – надання домовласникам субсидій до 
70% від вартості на проведення реконструкції або знесення 
застарілого будинку, надання податкових пільг у разі проведення 
реконструкції за власний рахунок, включення витрат на 
реконструкцію та ремонт до квартирної плати у вигляді 
амортизаційних відрахувань, створення державного фонду розвитку 
міст тощо. 

Найбільш обговорюваними підходами до фінансування 
житлового будівництва та реконструкції є використання іпотеки, 
депозитів і накопичувальних систем, створення приватних та 
державних фондів. 

Також фінансування будівництва здійснюють за рахунок 
бюджетних коштів, кредитування, самофінансування за власний 
рахунок, з використанням акцій та акредитивів. При цьому недержавні 
кошти можуть використовуватись лише через фонди фінансування 
будівництва, інститути спільного інвестування, фонди операцій з 
нерухомістю, недержавні пенсійні фонди, облігації. Як джерело 
коштів можуть виступати також довгострокові кредити під заставу 
недобудованого житла, опціони, кошти від продажу збудованих площ 
у недобудованому об’єкті, державні субсидії. 
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Українське законодавство виокремлює фінансування через 
створення фондів фінансування будівництва та фондів операцій з 
нерухомістю. Основна різниця між ними полягає в тому, що метою 
створення фонду операцій з нерухомістю є отримання доходу 
власниками його сертифікатів, а фонду фінансування будівництва – 
отримання житлового приміщення у власність. 

Вважаємо, що необхідно залучати до фінансування кошти як 
державного, так і приватного сектору, оскільки лише бюджетних 
коштів недостатньо для розвитку житлового будівництва та 
реконструкції. 

Використання регресійної моделі дозволяє стверджувати, що зі 
зростанням інвестицій в основний капітал на 1 млн грн площа 
введеного в експлуатацію житла збільшиться на 39 у. о. Зокрема, зі 
збільшенням інвестицій в основний капітал за рахунок бюджетних 
коштів на 1 млн грн показник збільшиться на 394 у. о. Державними 
програмами розвитку фінансування житлового будівництва 
передбачено такі пропорції: 26% за рахунок коштів державного 
бюджету, 6% – за рахунок коштів місцевого бюджету та 86% – за 
рахунок коштів інвесторів.. 
 
 

Ситникова Н. В. 
Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический 

университет 
Научный руководитель – Снопок Ю. Н., к.э.н., доцент 

«КОМПЕТЕНТНОСТЬ, СУЖДЕНИЕ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 
(КСПР) БУХГАЛТЕРА» КАК ОБЪЕКТ УЧЕТА 

 
Показатели бухгалтерской отчетности, влияют на суждение и 

процесс принятия решений ее пользователей. На организацию 
учетного процесса, на качественные характеристики информации, 
формируемой в бухгалтерском учете и представленной в виде 
показателей финансовой, управленческой, налоговой, социальной 
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отчетности, влияет компетентность бухгалтера, его собственное 
суждение и способность принимать решение. 

В зарубежной литературе на протяжении последних лет 
используется понятие «суждение и принятие решений» (judgement and 
decision making). Это понятие применяется в отношении инвесторов, 
менеджеров, акционеров и т. д. По нашему мнению, следует 
дополнить это понятие словом «компетентность». Такая 
необходимость вызвана тем обстоятельством, что компетентностный 
подход является ключевым подходом в подготовке современных 
бакалавров и магистров. Таким образом, можно говорить о том, что 
выпускник, в том числе и бухгалтер, по окончании своего образования 
обладает определенным набором компетенций, следовательно, 
является компетентным в некоторых вопросах, а в последующем, в 
практической деятельности приобретает собственное суждение и 
способность принимать решения. В таком случае можно говорить о 
том, что компетентность – это базис для формирования 
профессионального суждения и принятия решения в условиях 
неопределенности. 

На «Компетентность, суждение и принятие решений 
бухгалтера» («КСПР бухгалтера») влияют множество факторов, 
которые можно разделить на три группы: 

- менеджмент предприятия (типы контроля, организация 
учетного процесса, организационная культура, стиль управления, 
кодекс этического поведения предприятия); 

- бухгалтерское регулирование; 
- психологические особенности личности. 
Нам представляется интересным вопрос учета «КСПР 

бухгалтера». Для этого необходимо определить, к какому объекту 
учета ее следует отнести. В соответствии со ст. 5 ФЗ «О 
бухгалтерском учете» № 402 от 06.12.2011 г. объектами 
бухгалтерского учета экономического субъекта являются: 1) факты 
хозяйственной жизни; 2) активы; 3) обязательства; 4) источники 
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финансирования его деятельности; 5) доходы; 6) расходы; 7) иные 
объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами. 

«КСПР бухгалтера» на предприятии для целей учета 
представляет собой расходы на обучение бухгалтеров. По нашему 
мнению, ее можно учитывать двумя способами: как актив и как 
расход. 

Учитывая тот факт, что не всегда у предприятия существует 
возможность контролировать данный актив, мы предлагаем учитывать 
отдельно: 

- «КСПР бухгалтера», на которую с юридической точки зрения 
у предприятия существуют право контроля; 

- «КСПР бухгалтера», на которую у предприятия не 
существует право контроля. 

В связи с этим делением возникает вопрос, как определить 
существование права контроля. По нашему мнению, этот вопрос 
решается очень просто. Например, если предприятие оплачивает 
обучение бухгалтера, курсы повышения квалификации, оно может 
заключить с бухгалтером договор, по которому бухгалтер обязан 
отработать на этом предприятии, допустим, 5 лет. Тогда, срок 
полезного использования для «КСПР бухгалтера» будет составлять 
5 лет. Если работник увольняется, то сумму за оставшийся не 
амортизированный период он должен возместить. 

В случае форс-мажорных обстоятельств «КСПР бухгалтера» 
списывается на расходы отчетного периода. Так как существует 
договор об обучении на конкретный срок, срок полезного 
использования, этот актив можно принимать к учету в составе 
нематериальных активов. 

В соответствии с одним из принципов бухгалтерского учета 
(принципом квантифицируемости) объект учета должен иметь 
количественную характеристику. По мнению Я. В. Соколова с 
момента появления денег объект учета - факт хозяйственной жизни - 
раздвоился, ибо сначала он отражался в натуральном измерении, а 
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потом (или одновременно) в денежном. Денежная оценка вносит в 
учет определенную условность, возникает вопрос: по какой цене 
учесть тот или иной объект. В отношении «КСПР бухгалтера» 
правильнее использовать в бухгалтерском учете первоначальную 
стоимость, которая формируется, как сумма всех фактических затрат, 
связанных с ее формированием. 

Резюмируя, можно сделать вывод, что «КСПР бухгалтера» 
выступает объектом учета, так как: 

во-первых, относится к объектам учета; 
во-вторых имеет собственную методику учета и может быть 

отражена на счетах бухгалтерского учета; 
в-третьих, может быть определена в количественном 

выражении. 
 
 

Сущенко О. C. 
Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник –  Костишина М. Т., к.е.н, доцент 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 
 
Інвестиційна діяльність є важливим показником економічного 

зростання, який відіграє важливу роль в процесі господарювання. 
Якість життя населення та інші важливі характеристики розвитку 
сучасного суспільства теж залежать від темпів економічного 
зростання країни, тобто від залучення інвестицій. Звідси випливає, що 
управління інвестиційними процесами на підприємствах, 
забезпечення їх повної віддачі є одним із першочергових завдань як 
центральних, так і регіональних органів влади. 

Ринкові перетворення в Україні, необхідність переорієнтації 
виробництва з  метою випуску дешевої та конкурентоздатної  
продукції потребує значних капітальних інвестицій. Головною 
умовою запровадження у життя нових форм підприємництва, що 
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базуються на приватній власності, акціонерному капіталі, є 
розроблення дієвого механізму здійснення фінансового інвестування. 

Економічна ситуація, яка склалась в Україні, дуже складна. 
Серед причин, що сприяли економічній кризі та утримують перехід 
країни на траєкторію економічного зростання, чи не найголовнішою є 
низька інвестиційна активність. Саме тому існує потреба у розроблені 
заходів, реалізація яких призведе до активізації інвестиційної 
діяльності на вітчизняних підприємствах. 

Питаннями інвестицій та інвестиційного процесу займалися як 
зарубіжні, так і вітчизняні вчені. Незважаючи на багатоаспектність 
наукових досліджень, питання, пов’язані з інвестиційним процесом, 
політикою, джерелами фінансування та напрямами активізації 
інвестиційної діяльності підприємств, залишаються недостатньо 
вивченими. 

Україна знаходиться в кризовому стані, який охопив всі сфери 
соціального життя – духовну, політичну, економічну. Відбувається 
руйнування колишніх цінностей, водночас у більшості населення не 
сформовані нові, а це спричиняє дезорієнтацію суспільства. 
Поляризація суспільства на багатих і бідних, відсутність середнього 
класу, який забезпечує основу ринкових відносин, безробіття, 
погіршення стану здоров’я нації, руйнування соціальної сфери – все 
це породжує деструктивні настрої населення. 

В економічній літературі виділяють два методологічні підходи 
до визначення поняття «заощадження»: 

- дохід, не використаний на сплату податків, купівлю товарів і 
послуг; 

- використання грошових ресурсів з метою отримання доходу 
у майбутньому або забезпечення майбутнього споживання. 

Отже, заощадження – це та частина отриманого доходу, яка 
не споживається у певний момент часу, а впродовж деякого періоду 
накопичується для використання в майбутньому. Вплив заощаджень 
на діяльність господарської системи здійснюється через інвестиції. 
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За даними про рівень заощаджень доходимо висновку, що 
заощаджувальний процес в Україні перебуває на стадії пожвавлення, 
але рівень державного регулювання цього процесу видається  
недостатнім. 

На рівень заощаджень населення впливають такі фактори, як 
рівень доходів, політична стабільність, процентні ставки комерційних 
банків, рівень оподаткування, розвиток фінансових ринків тощо. На 
заощадження та інвестиції насамперед впливає процентна ставка: 
якщо вона зростає, стимулюються заощадження та розміщення їх на 
ринку. Адже на кожну заощаджену одиницю власник одержить 
додатковий дохід. 

Ступінь споживання поточного доходу фіксується приростом 
заощаджень як суми нагромаджених грошових ресурсів. Значний 
вплив на заощадження має мотив, яким керується суб’єкт, обмежуючи 
свої споживчі витрати та відношення до структур, через які 
здійснюється мобілізація заощаджень. Серед згаданих мотивів можна 
виділити: мотиви, пов’язані зі споживанням населення (придбання 
дорогих товарів тривалого користування та нерухомості, задоволення 
потреб у відпочинку та розвагах); мотиви, пов’язані з одержанням 
доходу; мотиви, які стимулюють вимушені заощадження; 
застережний, мотив життєвого циклу, мотив міжчасового заміщення, 
мотив поліпшення, мотив незалежності, мотив підприємництва, мотив 
спадку, мотив жадібності. 

Незалежно від мотивів формування заощаджень населення 
ключовою характеристикою є інвестиційний потенціал, під яким 
розуміють сукупність грошових заощаджень населення, що є у 
наявності, та ті, які з різних причин є недоступними чи незадіяними на 
певний час. 

За результатами дослідження можемо зробити висновок, що 
інвестиційно-інноваційний процес потребує глибоких спеціальних 
знань теорії та практики. Водночас існує необхідно поглибити 
дослідження процесу нагромадження капіталу в умовах перехідної 
 147



економіки та його раціонального використання для розвитку 
промисловості, що дасть змогу здійснити її реструктуризацію та 
оновлення основних фондів, а також підвищити ефективність, 
пристосувати до умов реформування відносин власності. Принципово 
важливим стратегічним завданням є створення середовища, яке 
заохочуватиме стратегічно орієнтовані інвестиції у важливі для 
соціально-економічного розвитку країни сфери та галузі, що 
забезпечуватимуть створення реальних робочих місць, впливатимуть 
на підвищення рівня життя та добробуту українського народу. 
 
 

Східницька Г. В. 
Львівський національний аграрний університет 

Науковий керівник – Онисько С. М., к.е.н., професор 
ПОТЕНЦІЙНІ РЕЗЕРВИ ЯК РЕСУРС ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 

 
Одним із головних напрямів удосконалення економічних 

відносин є максимально можливе використання потенціалу 
сільськогосподарських підприємств. В зв’язку з цим вважаємо за 
необхідне детальніше зупинитися на таких можливостях, тобто 
резервах, які виступають ресурсом для підвищення економічної 
ефективності сільськогосподарських підприємств. 

Оцінювання результатів господарювання, отриманих від 
використання резервів, здійснюється за кожним видом таких 
результатів. Першими в цьому переліку – результати виробничі, тобто 
кількість додатково отриманої продукції. Максимальний їх розмір на 
одиницю площі (поголів’я) дорівнюватиме різниці між генетичним 
потенціалом рослин (тварин) та рівнем, досягнутим на підприємстві 
до залучення резервів. 

Наступними результатами після виробничих будуть 
економічні. До них відносимо грошові надходження від реалізації 
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додатково отриманої продукції (додаткову виручку) та додатковий 
прибуток. Саме вони визначають ефективність виробничих 
результатів, свідчать про успішність господарювання. Економічні 
результати оцінюються на основі результатів виробничих, при цьому 
використовуються методи прогнозування. До результатів 
використання резервів може бути віднесений і показник валового 
доходу (як результат соціального характеру), оскільки він являє собою 
суму оплати праці та прибутку. Збільшення валового доходу 
забезпечує можливість для збільшення сум коштів, що можуть бути 
спрямовані на підвищення оплати праці, яка в сільськогосподарському 
виробництві вдвічі менша, ніж у середньому по країні. Поліпшення 
ситуації з оплатою зробить сільське господарство більш привабливим 
для найманих працівників, що дозволить говорити про паралельне 
використання і резервів кадрового характеру. 

Іншим результатом використання резервів виступає 
підвищення фінансово-економічної стійкості підприємства. 
Поліпшення результатів господарювання дозволяє внести зміни також 
у політику запасів підприємства, що проявлятиметься у збільшенні як 
матеріальних, так і фінансових резервів (резерви як запаси). Таким 
чином, підприємство стає менш вразливим до різких несприятливих 
змін на ринку. 

Перелічені результати використання резервів досить важко 
оцінити в грошовій формі, тому і складно порівняти із додатково 
понесеними витратами. Проте вони, поза всяким сумнівом, мають 
суттєве значення для сільськогосподарського підприємства і 
впливають на інші результати господарювання, а отже, заслуговують 
на понесення певних витрат для їх отримання. 

Порівнювати додаткові витрати найбільш зручно з 
економічними результатами, причому прибуток фактично являє собою 
інформацію для визначення ефективності використання резервів. Під 
резервами слід розуміти лише ті, які вестимуть до поліпшення 
економічних та соціальних результатів. Отже, для порівняння витрат і 
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виручки необхідно мати прибуток. Проте в кожному конкретному 
випадку можуть бути свої вимоги до його обсягу, а тому зростання 
рентабельності, скажімо на 1%, для керівництва підприємства може 
бути недостатньою підставою для проведення роботи щодо виявлення 
та залучення резервів. Таким чином, отримані результати у сукупності 
повинні бути так оцінені, щоб рішення про їх достатність чи 
недостатність приймалося на основі достовірної інформації. 

Розрахунок оптимальних для підприємства співвідношень між 
витратами на залучення резервів та потенційним ефектом вимагає 
серйозної аналітичної роботи. При цьому аналіз має бути 
багатофакторним. Якщо ж брати до уваги те, що чітко передбачити 
дію усіх факторів практично неможливо, то і розраховувати на повну 
реалізацію усіх виявлених резервів, як правило, не доводиться. 

Достовірність отриманої інформації забезпечуватиметься 
висококваліфікованим виконанням роботи з оцінювання резервів, що 
вимагатиме значної аналітичної роботи. Така робота передбачатиме 
оперування значними масивами інформації та стосуватиметься усіх 
сфер діяльності підприємства. Отже, її проведення здійснюватиметься 
різними виконавцями, що потребуватиме чіткої організації дій цих 
виконавців. Виявлення резервів буде здійснюватися з двох боків: вище 
керівництво порівнюватиме загальні результати господарювання із 
середніми по групі подібних підприємств, наприклад, в межах району, 
а керівники середньої ланки та головні спеціалісти порівнюватимуть 
отримані результати з нормативними чи встановленими експертним 
шляхом. Головні (галузеві) фахівці оцінюватимуть додаткові витрати 
та виробничі результати в натуральному виразі. Порівняння 
додаткових витрат і додаткових результатів здійснює керівник 
підприємства. Він же приймає рішення щодо доцільності залучення 
резервів. 

Підсумовуючи, вважаємо за необхідне наголосити на такому. 
Резерви є серйозним ресурсом для підвищення економічної 
ефективності підприємств, проте залучення резервів не обов’язково 
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призводить до такого результату. Щоб ефективність зросла, витрати 
на залучення резервів мають бути меншими за отриманий додатковий 
ефект. Порівняння таких витрат та ефекту не завжди буде простим, 
оскільки вони не завжди можуть мати грошовий вираз. Оцінюючи 
потенційні резерви, слід враховувати непропорційність темпів 
зростання додаткових витрат і додаткового ефекту та намагатися 
знайти оптимальне їх співвідношення. Оскільки у процесі кількісного 
оцінювання виявлених резервів врахувати всі фактори їх формування 
майже неможливо, то основним методом його проведення має бути 
метод експертних оцінок. Цей метод ґрунтуватиметься на 
використанні усієї наявної інформації – норм та нормативів, власного 
та передового досвіду, експертних припущень. Отримані дані не 
матимуть стовідсоткової точності, але будуть достатніми для 
визначення рівня збільшення ефективності на підприємстві та 
оцінювання доцільності залучення резервів. 
 
 

Танчак Я. А. 
Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Гарасим П. М., д.е.н., професор 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 

 
Фондовий ринок – явище об’єктивне, він виник у зв’язку з 

гострою потребою в додатковій формі мобiлiзацiї коштів для 
фінансового забезпечення розвитку економіки держави. Світовий 
досвід доводить, що причиною економічної, а нерідко й політичної 
кризи є слаборозвинений фінансовий сектор країни. Натомість 
фондовий ринок спроможний надати фiнансовi послуги особливим 
категоріям (підприємствам, організаціям), за допомогою яких можна 
швидше адаптуватися до негативних змін в економічному та 
політичному середовищі. Тому розвиток фондового ринку сьогодні є 
одним із найбільш актуальних завдань для відродження української 
економіки, яка переживає не найкращі часи. 
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«Фондовий ринок України замкнутий і спекулятивний. Наше 
завдання-розкрити його і зробити інвестиційно спрямованим» – так 
формулює перспективу розвитку вітчизняного фондового ринку 
голова ДКЦПФР Д. Тевелєв в інтерв’ю порталу«Інтерфакс-Україна». 
Ґрунтуючись на точці зору керівника державної організації, що має 
безпосереднє відношення до розвитку фондового ринку і думках 
багатьох експертів, можна сказати, що залучення інвестицій в 
економіку України є найважливішою метою фондового ринку, на яку 
має бути спрямований його перспективний розвиток. 

Слід зазначити, що за останні роки на національному ринку 
відбулися якісні та кількісні зміни. Обсяги торгів зросли в десятки 
разів, з’явилися нові інвестиційні продукти (ф’ючерс на індекс УБ, 
опціон на цей ф’ючерс тощо), створено такий новий технологічний 
продукт, як Інтернет-трейдинг – механізм, що надає інвестору доступ 
до біржової інформації в режимі реального часу, а також 
можливість власноруч здійснювати угоди на біржі. 

У майбутньому Українська біржа планує створити повноцінну 
клірингову і розрахункову структури, чим значно підвищить рівень 
сервісу. Увесь операційний цикл – від укладання угоди до розрахунків 
за нею – проходитиме на біржі, що збільшить гарантії та надійність 
розрахунків. 

Проте нагальною потребою є створення нових фінансових 
інструментів, які вже успішно функціонують на розвинених ринках. 
Насамперед слід впровадити похідні інструменти на іноземні валюти, 
за допомогою яких інвестори зможуть страхувати валютні ризики, аби 
убезпечити себе від потенційної небезпеки, пов’язаної зі змінами 
курсів валют, які можуть призвести до збитків, які перевищать 
отриманий інвестиційний прибуток. 

Упровадження нових інвестиційних продуктів, зокрема 
похідних на товари, створить умови для виходу на ринок нових 
учасників та додаткові можливості для існуючих. Виробники зможуть 
страхувати очікувані зміни цін на товари і планувати майбутні 
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витрати. Інвестори матимуть можливість здійснювати спекулятивні 
операції, будувати арбітражні та хеджеві моделі, інвестувати в товарні 
активи, що покращить диверсифікацію портфеля. 

Досвід російських регуляторів стосовно інвестиційних 
обмежень буде корисним українським колегам. Наприклад, Державна 
комісія з цінних паперів та фондового ринку має надати дозвіл 
інституціональним інвесторам використовувати у своїй діяльності 
похідні цінні папери, але тільки з метою хеджування портфеля, 
сформованого на спот-ринку (тобто строковому ринку), лише 
коротких позицій та в такому обсязі, що з урахуванням кредитного 
плеча не перевищує розмір сукупної позиції на ринку акцій. 

В Україні регулятор теж планує уніфікувати подачу емітентом 
інформації стосовно проспектів емісії, звітів про результати розміщення 
цінних паперів, річних звітів, квартальних звітів за кожен із перших 
трьох кварталів року і розширеного переліку особливої інформації в 
новому форматі та одночасне розкриття цієї інформації в мережі 
Інтернет для інвесторів та інших учасників ринку в режимі реального 
часу, що значно спростить процедуру збору інформації інвесторам. 

Зазначені нововведення, безумовно, покращать формування і 
використання інформаційного середовища, а національні стандарти 
звітності поступово наближатимуться до американських. 

Перспективи розвитку українського фондового ринку багато в 
чому будуть залежати від ситуації на світових фондових ринках. 
Однак для посилення привабливості локального фондового ринку для 
вітчизняних та іноземних інвесторів необхідно здійснити ряд кроків: 
сприяти надходженню інвестицій у реальний сектор економіки, 
сформувати ефективну систему захисту прав і законних інтересів 
інвесторів, активізувати процеси концентрації та централізації торгівлі 
корпоративними цінними паперами українських емітентів на 
організованому ринку на умовах конкуренції, погоджувати політику 
держави на фондовому ринку із грошово-кредитною, валютною і 
бюджетно-податковою політикою. 
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Таким чином, формування повноцінного фондового ринку в 
Україні є важливою складовою ринкових перетворень, що сприятиме 
оздоровленню економіки, залученню інвестицій у перспективні галузі 
та об’єкти, прискоренню процесу приватизації державного майна. 
 
 

Томашевський Ю. М. 
Львівський національний аграрний університет 

Науковий керівник – Онисько С. М., к.е.н., професор 
РОЗВИТОК АГРОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ 
 
Одним з елементів ринкової моделі аграрного сектору є 

система страхування, яке здійснюється з метою зниження рівня 
ризикованості виробничої діяльності. Одним із найбільш складних і 
ризикованих видів страхування є страхування сільськогосподарських 
ризиків. Сьогодні в Україні все більше починають усвідомлювати, що 
їх необхідно страхувати. Агрострахування є найважливішим засобом 
зменшення ризикованості сільськогосподарського виробництва. 
Проте, незважаючи на велику необхідність такого виду захисту, в 
нашій країні робляться лише перші кроки у цьому складному 
ринковому сегменті. 

Особливістю страхування сільськогосподарських ризиків є те, 
що воно є життєздатним у довгостроковій перспективі, як правило, 
лише за умови, що уряд забезпечує фінансову підтримку системи. 
Однак субсидії мають застосовуватися у такий спосіб, щоб система не 
виявилася спотвореною. У сільському господарстві ризики є 
системними, а це в багатьох випадках означає збитки для великої 
кількості суб’єктів аграрного ринку одночасно. За таких обставин 
страхові виплати будуть значно вищими від зібраних премій. 

Участь держави у підтримці страхування 
сільськогосподарських ризиків диктується, з одного боку, 
унікальністю сільськогосподарських ризиків, а з другого – 
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необхідністю зробити фінансову допомогу держави сільському 
господарству адресною та цільовою. В Україні субсидії з державного 
бюджету для здешевлення вартості страхових премій не отримують 
більшість аграріїв, вони часто використовуються в страхуванні, яке 
здійснюється виключно для забезпечення доступу до кредитів або 
отримання державних субсидій без справжнього захисту від ризиків, а 
при їх розподілі застосовуються забюрократизовані та витратні 
процедури, що відлякують аграріїв. 

Пропоновані на ринку страхових послуг програми страхування 
сільськогосподарських ризиків за багатьма параметрами не 
задовольняють споживачів. Основним їх недоліком є висока вартість. 
Тільки за умови реальної державної підтримки можна буде досягти 
рівноваги між попитом і пропозицією у цій сфері. Слід зазначити, що 
держава намагається вирішити цю проблему шляхом компенсування 
затрат на страхування окремих видів сільськогосподарських культур. 
Однак більшість відповідних інструктивних матеріалів та документів 
перебувають на стадії розроблення, а сам аграрний страховий ринок є 
слаборозвинутим і недосконалим. 

У 2009 р. вперше після впровадження програми субсидування 
премій з агрострахування уряд не передбачив у бюджеті відповідну 
статтю витрат. Це рішення мало двоякий ефект для ринку 
агрострахування. З одного боку, було зафіксовано зниження суми 
зібраних премій та застрахованої площі. З іншого боку, на ринку 
переважало класичне страхування з незначними обсягами 
формального страхування аграрних ризиків. Проблеми в національній 
економіці, передусім у фінансовому секторі, мали безпосередній 
вплив на сегмент агрострахування, особливо в другій половині 2009 р. 
Незначні обсяги страхування озимих культур в основному 
пояснюються недостатністю фінансових ресурсів у виробників 
сільськогосподарської продукції. Страховики відзначають, що багато 
виробників відмовлялися від укладання договорів страхування 
виключно через фінансові проблеми. Більш того, деякі страховики так 
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і не отримали страхові платежі за укладеними договорами 
страхування озимих культур, що скоригувало результати 2010 р. на 
20-30% у менший бік. На жаль, подібна тенденція зберігалася і у 
подальшому. 

В Україні відсутнє спеціальне законодавство, яке регулювало 
би агрострахування. З огляду на унікальні характеристики 
агрострахування (наприклад, системний ризик, необхідність у 
технічних знаннях, клієнтській базі, страхових продуктах 
різноманітних дизайнів) таке становище являє собою проблему. Для 
системи аграрного страхування, субсидованої чи ні, характерні такі 
ознаки, як обмеженість даних, неадекватна актуарна експертиза та 
недостатня прозорість. Крім того, дослідження, які проводяться у цій 
сфері, не отримують достатнього фінансування, погано скоординовані 
та не забезпечені необхідними даними. 

Вважаємо, що з метою покращення ситуації на аграрному 
страховому ринку України, зокрема щодо механізму страхування 
урожаю сільськогосподарських культур, необхідно провести ряд 
заходів, реалізація яких надасть можливість налагодити відносини між 
аграрним сектором і страховими компаніями. 

Доцільно було би запровадити багаторизикове страхування 
врожаю сільськогосподарських культур. На першому етапі держава 
може створити власну спеціальну страхову компанію для здійснення 
багаторизикового страхування врожаю (його реалізації, оцінюванню 
ризиків і збитків). Таке страхування повинне бути запроваджене 
відповідним законом, який визначатиме основні засади страхування, а 
також відповідальність держави за його проведення. При цьому 
держава повинна субсидувати багаторизикове страхування врожаю. 
На наш погляд, таке субсидування має поширюватися на оплату 
страхових премій, адміністративні витрати страхувальників, 
створення державного перестрахування від катастрофічних ризиків. 
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Труш І. Є. 
Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Гарасим П. М., д.е.н., професор 
ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТУВАННЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ 

НЕСТАБІЛЬНОСТІ 
 
Кредит та кредитні відносини є однією з найбільш складних 

економічних категорій, суть якої можна дослідити лише через 
комплексний підхід. 

У своїх проявах кредит розмаїтий, тому в теорії та на практиці 
розрізняють цілий ряд форм і видів кредиту. Їм властиві свої 
особливості. З розвитком людського суспільства чільне місце займає 
та чи інша форма або навіть вид кредиту. Але на будь-якому етапі 
розвитку людства кредит відіграє досить важливу роль. У перші роки 
існування України як незалежної держави кредитні відносини в ній 
розвивались суперечливо. Лише в останні роки вони починають 
відповідати суспільним потребам. 

Вся сукупність кредитних відносин разом з формами та 
методами кредитування фінансовими та комерційними установами, 
що обслуговують їх, становить кредитну систему. Головною ланкою 
кредитної системи є банки, які одночасно виступають і покупцями, і 
продавцями грошових коштів. 

У фінансово-кредитній системі останніми роками 
відбуваються процеси інтернаціоналізації та глобалізації. Адаптація 
до цього процесу через впровадження міжнародних банківських 
принципів і стандартів дасть змогу вітчизняній банківській системі 
краще вписатися у світову фінансово-кредитну систему, створити 
сприятливі умови використання міжнародного ринку позичкового 
капіталу. 

Вважаємо, що в Україні визріли умови для значного розвитку 
кредитних відносин банків з юридичними та фізичними особами, до 
виходу наших банків на світовий ринок кредитів і капіталів. 
Акумуляція банками коштів вкладників завдяки діям Національного 
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банку щодо підвищення  внутрішньої вартості гривні та стабілізації 
очікувань сприяє активізації банківського кредитування. 

Згідно із даними Національного банку станом на 01.01.2012 р. 
обсяги кредитування дорівнювали 793,3 млрд грн (станом на 
01.10.2008 р., напередодні останньої кризи – 565,9 млрд грн). 
Протягом минулого року динаміка кредитних вкладень 
характеризувалася стабільним зростанням. За підсумками 2011 р. 
загальний обсяг кредитних вкладень банків в економіку збільшився на 
9,6 % (у 2010 р. – на 0,9%). 

Такого приросту кредитних вкладень вдалося досягти 
виключно за рахунок збільшення обсягів кредитування в національній 
валюті. Загальний обсяг кредитних вкладень у національній валюті за 
2011 р. збільшився на 21,6%. Натомість кредитні вкладення в 
іноземній валюті зменшилися на 4,2%. 

Станом на 01.01.2012 р. рівень доларизації банківських 
кредитів зменшився до 40,7% (46,6% станом на 01.01.2011 р.). На 
початок 2009 р. цей показник становив майже 60%. Зменшення 
доларизації кредитного портфеля банків сприяло зниженню 
вразливості банківської системи до зовнішніх потрясінь. 

Збільшення загального обсягу кредитних вкладень відбулося 
переважно завдяки активізації корпоративного кредитування. Цьому, 
зокрема, сприяло поліпшення надійності суб’єктів господарювання як 
позичальників – з огляду на покращення їх фінансового стану в умовах 
збільшення інвестицій в основний капітал. Так, фінансові результати 
підприємств до оподаткування за січень – листопад 2011 р. становили 
107,6 млрд грн, що у 2,2 раза більше, ніж за відповідний період 2010 р. 

Загальний обсяг залишків кредитів, наданих суб’єктам 
господарювання, за підсумками 2011 р. збільшився на 14,9%. Вищими 
темпами зростали залишки за кредитами, наданими в національній 
валюті. Загальний обсяг залишків за кредитами, наданими юридичним 
особам у національній валюті, протягом зазначеного періоду 
збільшився на 19,1%, в іноземній – на 7,9%. 
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Тенденції щодо покращення кредитоспроможності у 2011 р. 
були характерними не лише для суб’єктів господарювання, а й для 
фізичних осіб (з огляду на динаміку індексу реальної заробітної 
плати). За підсумками січня – листопада 2011 р. приріст індексу 
реальної заробітної плати становив 8,5% порівняно з відповідним 
періодом 2010 р. 

Підвищення кредитоспроможності населення сприяло, 
зокрема, інтенсифікації кредитування населення в національній 
валюті. Загальний обсяг залишків кредитів, наданих населенню в 
національній валюті, за підсумками 2011 р. збільшився на 34,2%. 
Натомість залишки за кредитами, наданими в іноземній валюті, за цей 
період зменшилися на 20,7%, що насамперед пояснюється забороною 
валютного кредитування фізичних осіб, які не є суб’єктами 
господарської діяльності та не мають надходжень в іноземній валюті. 

Отже, можна стверджувати, що в умовах ринкової 
трансформації банки постійно нарощують обсяги кредитування 
економіки. Про це свідчить зростання частки наданих комерційними 
банками кредитів фізичним та юридичним особам за останні роки. На 
наш погляд, розвиток кредитних відносин зумовлений низкою 
проблем, основними з яких є: складна процедура отримання кредиту, 
недостатня державна підтримка ринку кредитування, проблема 
формування довгострокових кредитних ресурсів, недостатній 
розвиток лізингових послуг, високі процентні ставки. 
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Шевчук Н. В. 
Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Гупало О. Г., к.е.н., доцент 
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ 

В УКРАЇНІ 
 
Неефективність української пенсійної системи пояснюється її 

невідповідністю сучасним демографічним, соціальним, економічним і 
політичним реаліям. Пенсійний вік в Україні лишається незмінним з 
1928 р. За цей час очікувана тривалість життя населення зросла з 45 до 
69 років. 

Україна має всі можливості для того, щоб перетворити 
пенсійну реформу із непопулярної у популярну. З одного боку, в 
суспільстві існує надзвичайна незадоволеність існуючою системою, 
адже більшість пенсіонерів отримують мізерні пенсії. З іншого – у 
системі наявна патологія, що не дозволяє їй функціонувати 
ефективно: пенсіонери мають можливість продовжувати працювати та 
отримувати зарплату одночасно із отриманням пенсій у повному 
обсязі, які держава сплачує за рахунок внесків населення, що працює. 
Усунення цього викривлення разом із запровадженням матеріальних 
стимулів довше не виходити на пенсію може нівелювати негативні 
суспільні наслідки підвищення пенсійного віку. 

Використання інструментів публічної політики, зокрема 
ідентифікації усіх зацікавлених сторін, їх залучення до визначення 
перешкод для реформи та необхідних політичних рішень, з’ясування 
їх позицій, мобілізації підтримки прибічників реформи та 
нейтралізації її опонентів дозволить уряду обрати оптимальну 
конфігурацію пенсійної реформи та забезпечить суспільний консенсус 
щодо необхідності її проведення. 

В сучасних умовах назріло складне протиріччя: сучасна 
економіка не взмозі забезпечити пенсіонерам достойний рівень 
економічної підтримки, а суспільство не погоджується з такою 
ситуацією і справедливо вимагає її зміни на краще. Розв’язання цієї 
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пробле6ми можливе тільки на шляху реформ. Але залишається значне 
коло невизначених моментів, бракує якісної інформації, недосконалі 
організаційні механізми. Отже, загострюється також потреба у 
поглибленому науковому дослідженні процесів перехідного режиму 
до нової пенсійної системи. 

В регіональному аспекті пенсійна система має свої 
особливості, які значно менше досліджені, ніж на загальнодержавному 
рівні. Саме в регіонах має йти робота щодо визначення резервів 
фінансового забезпечення пенсійної системи, диверсифікації 
інвестиційних коштів пенсійної системи у варіантах інноваційної 
програми, уточнення розрахунків щодо обсягу та руху пенсійних 
коштів, особливо у частині прогнозів соціально-економічних, 
демографічних, інноваційного розвитку, зайнятості робочої сили, 
фонду оплати праці та ін. 

Внаслідок реалізації соціальних ініціатив Президента України 
у галузі пенсійного забезпечення середній розмір пенсії на Львівщині 
у квітні-травні 2012 р. зріс на 127,2 грн (з 1130,8 до 1258,0 грн). 

Органи Пенсійного фонду провели перерахунок пенсій 
664,9 тис. пенсіонерів (93,3% від загальної кількості одержувачів 
пенсій). 

У середньому розмір підвищення трудових пенсій становив 
184,40 грн. 423,4 тис. пенсіонерів проведено перерахунок пенсій, 
призначених відповідно до законів України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування», «Про наукову і науково-технічну 
діяльність», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб» (для військовослужбовців строкової 
служби та членів їх сімей). 

До пенсій встановлено підвищення у розмірі 100 грн для 
пенсіонерів, які мають 20(25) років страхового стажу. Таких у 
Львівській області 257,5 тис. осіб. Пенсіонерам, які мають менший 
страховий стаж, а таких у Львівській області 16,7 тис. осіб, пенсії 
підвищено на 50 грн. 6,2 тис. одержувачів соціальних пенсій 
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відповідно до закону «Про пенсійне забезпечення» отримали 
підвищення в розмірі 30 грн. 

Відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських 
переслідувань» перераховані підвищення до пенсій 92,7 тис. 
учасникам війни та колишнім в’язням концтаборів. Розмір надбавки – 
41,9 грн. 

Розмір підвищень 6,8 тис. членів сімей померлих інвалідів 
війни збільшено на 117,32 грн. 

Умови життя в регіоні, весь комплекс економічних процесів, 
фінансовий сектор регіону також тісно зв’язані та формують економічну 
систему регіону. Найбільш суттєві особливості включення пенсійних 
коштів і всієї пенсійної системи в економіку регіону. Фінансова, 
банківська та податкова системи беруть безпосередню участь у процесі 
пенсійного забезпечення, а отримувачі пенсій в основній масі своїх 
витрат в своєму ж регіоні забезпечують оборот коштів. 

Регіон, таким чином, своїм розвитком зобов’язаний не тільки 
виробничому потенціалу підприємств, а й економічному потенціалу 
регіональної пенсійної системи. З теорії економічного розвитку 
визначається закон деякої постійної динаміки змін, у першу чергу 
бажаних змін на покращення добробуту та рівня життя населення. Але 
цей безперервний процес є нерівноважним, що і доводить кризові 
ситуації. 

Зменшити вплив негативів покликані механізми регулювання 
та балансування. В пенсійній системі вони тим більш необхідні, 
оскільки історія собі може дозволити всілякі катаклізми, а конкретна 
людина шукає захисту та рівноваги. З цих нескладних міркувань 
можна дійти висновку, що вже на регіональному рівні, навіть за 
високого рівня централізації управління ресурсами (а пенсійні кошти 
можна вважати ресурсами), мають бути резерви і для самостійного 
розвитку, і для стабілізаційних заходів у складних нерівноважних 
ситуаціях. 
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ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ 

В КОНТЕКСТІ НАРОЩУВАННЯ БЮДЖЕТОУТВОРЮЮЧИХ 
ПОДАТКІВ 

 
Проблематика оподаткування та його впливу на доходи 

бюджету охоплює надзвичайно широке коло гострих, суспільно 
важливих питань, дослідження та дискусія щодо яких активізується в 
часи змін – політичних, економічних, соціальних. Оподаткування 
займає особливе місце, оскільки через податки держава може 
реалізовувати перерозподіл фінансових ресурсів між різними 
категоріями споживачів – широкими верствами населення, 
підприємствами, бюджетом, між резидентами та нерезидентами. У 
контексті проголошуваного принципу податкової політики – 
посилення стимулюючої та регулюючої функції оподаткування роль 
бюджетоутворюючих податків є надзвичайно вагомою. 

Проведення продуманої податкової політики є однією з 
необхідних умов досягнення економічного зростання, оскільки 
безпосередньо впливає на економічну активність господарюючих 
суб’єктів. Стимулювання економічної активності має призвести, з 
одного боку, до зростання податкових доходів бюджету, з іншого – 
до збільшення обсягу недержавних інвестицій, що дозволить 
вирішити ряд соціально-економічних завдань, які стоять перед 
регіоном. 

З метою досягнення макроекономічної стабільності та 
сприятливих умов для розвитку економіки України необхідно 
зміцнити регулюючу та контролюючу функції держави, посилити 
дієвість організаційно-правової бази, відокремити владу від бізнесу. 
Податкові важелі впливу на соціально-економічну стабілізацію є 
одним із інструментів державного регулювання, особливо в умовах 
економічного спаду. 
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До бюджетоутворюючих податків в Україні можна віднести 
такі непрямі податки, як податок на додану вартість, акцизний 
податок та мито, а також прямі податки – податок на доходи фізичних 
осіб та податок на прибуток підприємств. 

Незважаючи на потребу в удосконаленні механізму податкового 
контролю за бюджетоутворюючими податками, їх питома вага в 
структурі податкових надходжень буде змінюватись із незначними 
коливаннями. Відмовитись від практики надходжень у бюджет, які 
утворюються внаслідок бюджетоутворюючих податків, держава не може. 
Подальше нарощування надходжень від такого виду податків можливе за 
рахунок зміни джерел цих надходжень, зокрема таким чином, щоб 
основна маса фінансових ресурсів проходила через громадян. Відтак 
вдасться: розширити базу оподаткування; підвищити доходи громадян; 
підвищити споживчий попит; обмежити втручання державних інституцій 
в діяльність підприємств; отримати додаткові джерела надходжень у 
державну скарбницю для задоволення суспільних потреб; створити 
стабільну й потужну фінансову базу місцевого самоврядування. 

В Україні досить високе податкове навантаження характерне 
для регіонів з низьким рівнем економічного розвитку та податкового 
потенціалу. І навпаки, регіони, які характеризуються високим рівнем 
регіонального розвитку, сплачують порівняно незначні обсяги 
податкових платежів, що суперечить принципам справедливості та 
нейтральності в оподаткуванні. Спостерігається невідповідність і в 
наданні фінансової допомоги регіонам у вигляді трансфертів. Такі 
суперечності викликані надмірною централізацією бюджетних 
рішень; недосконалістю методики розрахунку прогнозних показників 
податкових надходжень у місцеві бюджети, низьким рівнем 
забезпечення місцевих бюджетів власними доходами, неефективним 
перерозподільним механізмом ВВП, зокрема щодо надання 
преференцій як галузям, так і регіонам; відсутністю об’єктивної 
оцінки податкоспроможності регіонів, що перешкоджає реалізації 
ефективної регіональної податкової політики. 
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Відомо, що регіони мають різні стартові можливості щодо 
економічного зростання. Це, в свою чергу, зумовлює суттєві 
відмінності в масштабах їх податкоспроможності та вимагає 
застосування регіонально диференційованого підходу щодо 
використання фінансових механізмів державного регулювання. 
Держава, надаючи систематичну фінансову допомогу депресивним 
регіонам з метою забезпечення, перш за все, соціально-економічної 
стабільності, повинна дбати і про підтримку регіонів пріоритетного 
розвитку, що мають усі можливості для прискореного зростання, 
однак через відсутність належних фінансових ресурсів неспроможні їх 
реалізувати. Це потребує науково обґрунтованого підходу до 
визначення обсягів фінансової допомоги таким адміністративно-
територіальним одиницям з боку держави з урахуванням їх галузево 
конкретизованих потреб. 

Високий рівень податкового навантаження в Україні не 
стимулює інвестиційні процеси, сприяє розвитку тіньового сектору та 
гальмує розвиток економіки загалом. 

Вважаємо, що задля звуження кола проблемних питань 
фінансової політики та збалансованості фінансової системи доцільно 
нарощувати обсяг фінансових ресурсів держави, проводити дієвий 
фінансовий контроль за ефективністю та їх цільовим використанням. 
Зокрема, необхідно подальше удосконалення системи податків та 
податкового контролю, поліпшення законодавчої бази з питань 
пільгового оподаткування та привілеїв. В плані державних фінансів 
необхідно здійснювати цілеспрямовані заходи щодо вирівнювання 
державних зобов’язань із реальними надходженнями. 
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Юрків М. Т. 
Львівська державна фінансова система 

Науковий керівник – Біттер О. А., д.е.н., професор 
ПРОБЛЕМНІ КРЕДИТИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 
В умовах кризи банківська система виступає індикатором 

стану фінансової системи країни. Активність кредитування сприяє 
пожвавленню національної економіки, проте її можуть гальмувати 
проблеми, пов’язані з поверненням коштів кредиторам, що створює 
ризики ліквідності та погіршення платоспроможності. Обсяг 
проблемних кредитів з початку 2012 р. в Україні скоротився на 
11 млрд грн. Обсяг кредитів, наданих в економіку, з початку року 
виріс на 21 млрд грн. В основному кредити видавалися в національній 
валюті. Якість їх постійно поліпшується. Варто підкреслити, що у 
2012 р. вітчизняна банківська система вийшла на прибутковий рівень 
діяльності. 

Основними видами кредитування в роздріб для банків 
залишається автокредитування та кредити готівкою, тут прибутковість 
виправдовує рівень ризику. Враховуючи невизначеність щодо ситуації 
в економіці, а також девальваційні очікування, передбачається, що на 
кінець 2012 р. кредитний портфель банків зросте не більш ніж на 6-
7%, банківська система закінчить рік із незначним прибутком, а 
основним джерелом поповнення ресурсної бази будуть кошти 
населення. При цьому у випадку девальвації національної валюти у 
банків можуть виникнути проблеми з ліквідністю. 

Найбільшими боржниками банків є жителі столиці та 
Київської області (69 590 млн грн). Найменше банкам винні у 
Чернігівській та Кіровоградській областях – тільки по 0,9% від 
загальної суми кредитів (1665 млн грн та 1779 млн грн відповідно). 

Банківські борги громадян України на 1 жовтня 2012 р. склали 
189,687 млрд грн. Велика частина кредитних портфелів банківських 
установ номінована у доларах – 49,7% від загальної суми 
заборгованості, їм трохи поступаються борги у національній валюті – 
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48,2%. При цьому банківські борги населення в доларах порівняно з 
аналогічними показниками 2011 р. скоротилися на 27,3%, а гривневі 
зросли на 26,9%. 

На 1 жовтня 2012 р. загальний борг фізичних осіб перед 
банками порівняно з минулим роком скоротився на 18 757 млн грн 
(або на 9%). 

Найшвидше борги населення скорочувалися в Івано-
Франківській (-26,6%), Одеській (-22,3%), Рівненській (20,5%) та 
Тернопільській (-20,1%) областях. Низькими темпами – у Львівській (-
0,2%), Луганській (-2,6%), Київській (-2,6%) областях та у Києві, а у 
Донецькій області борги навіть зросли на 2,3% (або на 309 млн грн). 

Найбільше українці заборгували за споживчими кредитами – 
53% загального боргу (або 102 290 млн грн). Наслідки «споживчого 
буму» значно випередили «іпотечну кабалу». Її сума складає лише 
33,3% боргів (63 244 млн грн). На третьому місці – зобов’язання перед 
банками щодо авто кредитів – 10,5% (19 823 млн грн). 

У 99 випадках власниками бізнесу, який не повертає кредити 
комерційним банкам, є народні депутати. Левова частка проблемних 
активів припадає на великий бізнес, власники якого вже сформували 
окремий клас «свідомих неплатників». Ці клієнти формують до 70% 
усіх прострочених кредитів українських банків. 

Борги підприємств депутатів Верховної Ради становлять 90% у 
загальній простроченій заборгованості корпоративного сектору перед 
банками. Вона, у свою чергу, складає 70% усіх проблемних кредитів 
українських банків. 

«Успішне» ухилення від виконання своїх кредитних 
зобов’язань відштовхує іноземних інвесторів від вітчизняного 
фондового та банківського ринку. 

Цікавими видаються оцінки фахівців у сфері банківської 
діяльності. Так, старший фінансовий спеціаліст представництва 
Світового банку в Україні Анжела Пригожина вважає, що на поточний 
момент індикатором інвестиційної привабливості фінансового сектору 
 167



України є у тому числі відтік інвестицій через скорочення портфеля 
зовнішніх запозичень банків. Права кредиторів уже прогарантовані, але 
вони не працюють. На думку рейтингового агентства Fitch, для 
ефективного управління проблемною заборгованістю банкам потрібна 
відповідна інфраструктура – наявність відповідних підрозділів в 
організаційній структурі банків або незалежних професійних учасників 
ринку, що займаються збиранням боргів. Поки що ці механізми 
недостатньо задіяні. Також слід зазначити, що стягнення та реалізація 
застав як і раніше залишається досить складним, тривалим процесом, що 
також уповільнює темпи зниження рівнів проблемних активів у секторі. 
 
 

Якимов А. В. 
Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 

«Международный университет «МИТСО», г. Минск 
Научный руководитель – Александров А. К., к.э.н., доцент 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Условия современной рыночной экономики поставили перед 

субъектами хозяйствования ряд принципиально новых задач, главная 
из которых – повышение эффективности механизма управления 
предприятиями. 

Недостаточная конкурентоспособность многих предприятий 
во многом объясняется низкой эффективностью управленческой 
деятельности их руководителей, которая часто выражается либо в 
принятии необоснованных решений, либо принятии решений, 
основанных на недостаточных или неверно интерпретированных 
данных, а также значительной доле рутинных работ, которые влияют 
на оперативность принятия решений. 

Целью исследования является рассмотрение возможности 
повышения эффективности управления предприятием, 
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основывающейся на применении сведений, полученных с 
использованием современных информационных технологий, и 
формирование выводов по результатам проведенного исследования. 

С целью принятия оптимального решения руководителю 
предприятия приходится работать с большим объемом информации, 
процесс обработки которой может занять продолжительное время. 
Выходом из такой ситуации является освоение руководителем 
современных информационных технологий и интенсивное 
использование их в совершенствовании механизма управления 
предприятием. 

Использование информационных технологий в управлении 
предприятием в корне меняет методы координации контроля, снижает 
роль личного наблюдения за работой подчиненных и 
бюрократических форм согласования тех или иных решений. 

В настоящее время для уменьшения умственной 
загруженности руководителей предприятий разрабатываются и 
получают широкое распространение современные информационные 
технологии, включая экспертные системы, системы поддержки 
принятия решений, а также другие информационные средства, 
функционирующие на базе инновационных методов. 

Применение информационных технологий в деятельности 
предприятий – это не только дань моде, но и в конечном счете 
увеличение производительности труда, эффективности управления и 
использования складских запасов, повышение уровня рентабельности 
предприятия и т. п. 

В современных условиях многим предприятиям, 
производящим сложные виды продукции, требуется обеспечение 
больших возможностей по производству широкой номенклатуры 
изделий, быстрой перестройке на выпуск новой продукции, снижению 
времени на подготовку производства, внедрения гибких систем 
управления персоналом. Выполнение таких требований возможно 
только при условии организации комплексной автоматизации всех 
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бизнес-процессов. В этой связи предприятиями рассматриваются 
различные подходы к построению собственных информационных 
систем. 

Основная проблема развития информационных систем 
масштаба предприятия состоит в сложности охвата единой 
комплексной системой всех процессов, существующих на 
предприятии. 

Следует отметить, что на настоящий момент фактически не 
существует ни одного коммерческого программного продукта, 
который бы в полной мере охватил все бизнес-процессы предприятия, 
начиная с организации маркетинговых исследований, 
технологической подготовки производства, управления процессом 
производства, включая планирование, учет и корректировку планов, 
управление финансами, и заканчивая решением бухгалтерских 
учетных задач, расчетом налогов и другими задачами, связанными с 
внешней отчетностью. 

Проблема усугубляется сложностью выбора из множества 
предлагаемых на рынке решений разного уровня и качества 
исполнения того оптимального варианта, который подходит 
конкретному предприятию. 

Выбор программных продуктов, которые должны стать 
основой построения информационной системы предприятия, зависит 
прежде всего от задач, поставленных перед собой предприятием, от 
специфики его деятельности и от особенностей организации 
производственного процесса и процесса управления. 

В этом ключе можно смело заявить, что будущее 
использования информационных технологий на предприятии – за 
интеграционными решениями, построенными на нескольких 
программных продуктах, отвечающих за решение конкретных 
специфических задач. Такие решения должны обеспечивать широкие 
возможности по интеграции при условии качественного решения 
«своих» задач. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
На современном этапе эффективность управления 

предприятием обеспечивается достоверной и актуальной 
информацией о деятельности структурных подразделений, служб и 
отделов предприятия. Эту информацию формирует именно 
управленческий учет для менеджмента разных уровней внутри 
предприятия в целях принятия правильных управленческих решений. 

Недостаточность информации ведет к неопределенности не 
только в процессах учета, анализа и контроля, но и в процессах 
планирования и выработки управленческих решений. Отсутствие 
системности в сборе и анализе информации приводит к 
существенному увеличению расходов предприятия, а несоответствие 
структуры информационных потоков задачам управления на практике 
приводит к снижению эффективности реализации стратегического 
планирования на предприятии. 

Преимущество управленческого учета над бухгалтерским 
состоит в том, что анализируемая информация имеет множество 
аналитических признаков, позволяющих сортировать ее по различным 
параметрам. Среди наиболее востребованных форм классификации – 
отражение хозяйственных операций по объектам учета (центрам 
ответственности), какими являются внутренние подразделения 
предприятия. Деление деятельности предприятия на учетные блоки 
вводится с конкретными целями, реализуемыми в дальнейшем с 
помощью системы управленческого учета. 

На современном этапе к бухгалтерскому учету стали 
предъявляться новые требования по обеспечению менеджмента 
оперативной информацией об уровне и поведении затрат, которую в 
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рамках системы регламентированного бухгалтерского учета не всегда 
можно получить в необходимых объемах и в требуемые сроки. 

Одной из проблем, возникающих на этапе решения основных 
задач функционирования предприятия, является отсутствие 
комплексной системы оценки управления затратами, позволяющей 
охватить все уровни формирования затрат, которая базировалась бы 
на самых современных разработках в области управленческого учета. 

В основу управленческого учета положен учет затрат на 
производство, реализацию или выполнения работ, услуг будущих и 
прошлых периодов в различных классификационных аспектах, для 
которых в учете существует множество методов. Ведь изначально 
управленческий учет выделился на базе калькуляционного учета. 
Этим обосновано повсеместное становление управленческого учета и 
особое внимание к разработкам в этой области. 

Освоение на практике нетрадиционных методик получения 
полной информации о затратах и результатах хозяйственной 
деятельности, применение новых подходов и методов оценки и 
контроля обеспечивают предприятию возможность решения многих 
задач эффективного управления. Калькуляция производственных 
затрат в бухгалтерском учете обеспечивала получение информации о 
сложившихся фактических затратах с большим опозданием. 
Требования современных рыночных отношений, ориентируемых на 
соблюдение экономических интересов хозяйствующих субъектов, 
позволили использовать международный опыт в организации учета. 
Особенности функционирования управленческой бухгалтерии, 
оперативные методы анализа и контроля «стандарт-костинг», «директ-
костинг» позволяют предприятию использовать эффективные формы 
и методы производственного учета, контроля и управления затратами 
и результатами на всех уровнях производственного процесса. 

Управленческий учет является сугубо внутренним продуктом 
предприятия, так как структурно и по содержанию исходит из видения 
его руководителями. Его организация может быть изменена в 
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зависимости от целей и интересов менеджмента предприятия, 
поскольку управленческий учет не регламентирован законодательно – 
не существует универсального шаблона для организации 
управленческого учета на предприятии и единого универсального 
уровня детализации информации. 

Потребности менеджмента в управленческой информации 
трансформируются согласно определенным закономерностям, 
связанным с развитием самого предприятия. Поэтапность внедрения 
управленческого учета обусловлена необходимостью освоения 
полученных сведений и выработки навыка анализировать их. 
Постепенность и простота являются залогом эффективности 
внедрения и развития системы управленческого учета на предприятии. 

Таким образом, управленческий учет ставит предприятие на 
новый уровень, где нет места неактуальной информации, пробелов в 
учете затрат, трудностей распределения финансовых потоков, и что 
самое главное – неверных управленческих решений, препятствующих 
стабильному развитию предприятия. 
 
 

Якуб’як І. М. 
Львівська державна фінансова академія 

Науковий керівник – Максимук О. В., д.ф.-м.н., професор 
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УМОВАХ 

РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ 
 
Сучасний розвиток банківського бізнесу в умовах фінансової 

конкуренції спонукає банки до використання найпотужніших 
інструментів інформаційно-аналітичного механізму зберігання та 
передавання інформації як у внутрішньому, так і у зовнішньому 
середовищі банків. Такий механізм охоплює всі види банківської 
діяльності та прямо впливає на оцінку стану фінансової безпеки 
банків. В основі оцінювання стану фінансової безпеки банку 
знаходиться якість фінансово-аналітичної інформації, що залежить від 
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рівня організаційних методів ведення банківської діяльності та рівня 
здійснюваного контролю за дотриманням виконавчої дисципліни. 

Зазначимо, що для визначення наявного рівня фінансової 
безпеки потрібно володіти оптимальною інформацією. Інформацію 
вважають цінною лише тоді, коли її можна використовувати, при 
цьому корисність інформації залежить від її повноти, точності та 
своєчасності. Саме тому слід розрізняти факти (дані), думки 
(особистісні припущення), інформацію (аналітично оброблені дані). 
Отримавши початкову інформацію, її необхідно оцінити (за ступенем 
достовірності, важливості, секретності, зіставності, можливості 
використання); інтерпретувати, визначивши її місце в загальній 
структурі фактів; визначити, чи потрібна (і яка) додаткова інформація; 
ефективно використовувати. 

Вся інформація, яка використовується для оцінювання 
фінансової безпеки комерційного банку, являє собою частини 
інформаційних потоків, що генеруються всіма співробітниками. У 
процесі генерування інформації та її передання в сучасних реаліях 
банківської практики ідентифікуються такі загрози фінансовій 
безпеці: 

- неправомірна розтрата коштів службовцями банків; 
- незаконне привласнення доходу; 
- фальшування витрат; 
- зловживання реальними активами банку чи клієнта; 
- перевищення повноважень управлінським персоналом; 
- підробка документів або внесення до них недостовірних 

даних; 
- шахрайство у сфері бухгалтерського обліку.  
Для підтримки фінансової безпеки та уникнення викривлення 

даних під час руху інформаційними каналами необхідно проводити 
такі заходи: 

- розроблення рекомендацій щодо удосконалення заходів 
фінансової безпеки; 
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- взаємодія з правоохоронними органами у питаннях протидії 
посягань на власність і діяльність банків; 

- інформаційно-аналітичне дослідження позичальників на 
стадії звернення їх у банк для отримання банківської послуги; 

- надання консультацій працівникам банку з питань фінансової 
безпеки; 

- формування умов для безпечної роботи співробітників банку, 
забезпечення їхніх комерційних інтересів; 

- підтримка технологічної незалежності та 
конкурентоспроможності, формування високого технічного та 
технологічного потенціалу; 

- оптимізація організаційної структури. 
Фінансова безпека банків є важливим інструментом для 

досягнення їх комерційної мети – збільшення прибутку, накопичення 
капіталу, захисту їх різних інтересів, а також зміцнення позицій на 
ринку банківських послуг. 
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