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ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ПАТРІОТИЗМ НАЦІЇ:  

ОСНОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ АКТИВІЗАЦІЇ 

 

Щорічний дефіцит бюджету України, який загрозливо нарощується і 

становить понад 80 млрд. грн. (прогнозне перевищення видатків над 

доходами у 2016 р. – 15%), гостро ставить на порядок денний 

фундаментальну проблему пошуку фінансових резервів та формування 

додаткових фінансових надходжень – на що і спрямовано дане дослідження.  

Пріоритетне значення серед економічних важелів за допомогою яких 

державні інституції впливають на становлення та розвиток економічного 

середовища в ринковій економіці відводиться податкам. Однак, не 

зважаючи на тисячолітню історію функціонування податків, сучасні 

досягнення постіндустріального суспільства, в їхній основі наявні 

проблемні питання, які носять фундаментальний характер і пріоритетним 

серед них залишається виділення та розуміння власної державотворчої місії 

платника податку і розробка нових підходів до її активізації в ринкових 

умовах. 

Практично оподаткування виступає фундаментальним методом 

державного регулювання, оскільки від його ефективності залежить 

забезпечення програмних цілей фінансової, економічної та соціальної 

політики як на державному так і місцевому рівнях. 
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Наголосимо, за своїм змістом, патріотизм передбачає гордість за 

матеріальні і духовні досягнення свого народу та Батьківщини, бажання 

збереження її характерних особливостей, її культурного надбання і 

зіставлення себе з іншими членами свого народу, постійна готовність 

підпорядковувати свої особисті інтереси інтересам загалу, в якому живеш, та 

захищати інтереси своєї громади, народу загалом на кожному часовому 

інтервалі розвитку. В патріотизмі окремого працівника важливе значення 

відіграє його прагнення до соціальної самореалізації в організаційній 

структурі, яка визначається її прибутковістю, престижністю, перспективністю 

у фінансово-економічному просторі території. Формування патріотичної 

домінанти працівників створює передумови для привабливості, 

конкурентоспроможності організації (території) та її фінансової стійкості. 

Відчуття безпеки, гідності, захищеності, тобто рівня стабільності окремого 

працівника, синергетично підсилюється через колективний патріотизм 

працівників, шляхом їхньої безпосередньої участі в творенні різнофакторного 

потенціалу підприємства, установи, території.  

Зростаюча потреба у забезпеченні конкурентоспроможності вітчизняної 

продукції, активізації використання сучасних технологій та розширення в 

структурі національного господарства частки наукоємних виробництв вищих 

технологічних укладів вимагає й наявності патріотично налаштованої, 

високоосвіченої і висококваліфікованої робочої сили, а також постійного та 

всебічного поліпшення її якісних характеристик. Останнє додатково 

актуалізує та посилює орієнтаційну спрямованість щодо виховання і 

формування державотворчого патріотизму нації, зміцнення її духовно-

моральних якостей в умовах становлення елементів збалансованого 

інформаційного суспільства. 

Державотворчий патріотизм нації – це все, що народ загалом та кожен 

громадянин зокрема роблять в інтересах творення незалежної, суверенної, 

цивілізованої держави. 

За своєю природою державотворчий патріотизм нації можливо 

оцінювати на основі використання двох підходів: якісного та кількісного. 

Якісний підхід знайшов широке поширення через простоту свого 

відображення та й того, що лише поговорити (без матеріальних наслідків) про 

державу й патріотизм всі готові. Водночас, кількісний підхід раніше не 

розглядався, оскільки не було запропоновано зрозумілих й переконливих 

кількісних критеріїв такого оцінювання державотворчості, та й науковці 

(практики) зупинялись більше на якісних параметрах. 
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Властиво, із наукових досліджень автора випливає висновок, що 

податки є кількісним вимірником фактичного державотворчого патріотизму 

нації щодо конкретизації реальної участі (нинішніх та майбутніх) платників 

податків у забезпеченні фінансової складової життєзабезпечення й розвитку 

держави.  

Шляхом оцінювання та порівняння коефіцієнта (індикатора) 

державотворчого патріотизму нації з позиції податкової складової можливо 

визначати як його рівень, динаміку, впливовість внутрішніх та зовнішніх 

чинників, так і формувати цілеспрямовані управлінські заходи щодо впливу 

на нього (активізації) в конкретному часовому інтервалі. Рейтингові 

оцінювання необхідно проводити не лише на рівні адміністративно-

територіальних одиниць окремої держави, а також їх сукупностей для 

порівняння особливостей прояву окремих аспектів формування 

державотворчого патріотизму нації щодо сплати податків у соціальних 

прошарках і вікових зрізах. Слід зазначити, що розрахований рівень 

державотворчого патріотизму нації можливо відображати і в 

картографічному вигляді. Оцінювання даного рівня додатково дозволяє 

виявляти лідерів та відповідно методи за допомогою яких їм вдається 

створювати і підтримувати оптимальні параметри державотворчого 

патріотизму серед платників податків у кожному елементі становлення.  

Наукова новизна щодо розробки специфічних порогових (граничних) 

індикаторів державотворчого патріотизму нації перспективна і з огляду 

потреби в сучасному інструментарії щодо попередження критичних 

ситуацій і досягнення завдань та цілей безпечного економічного розвитку. 

Вона також може слугувати базою для розробки заходів нейтралізації 

негативних впливів зовнішнього середовища, планування та програмування 

діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, особливо 

під час загострення глобальних фінансових викликів та їхнього 

упередження, підвищуючи рівень збалансованості фінансової системи 

держави та її фінансової безпеки.  

Зазначимо, що наростаюча потреба в уточненні та удосконаленні 

окремих положень статей Конституції України потребує зважених підходів та 

й, насамперед, погляду на майбутнє, оскільки вже при означеній 

модернізованій Конституції нація буде реалізовуватись та проживати. Окрім 

цього хотілось би, щоб Конституція була перспективною за своїм 

концепційним змістом, а значить включала елементи новаційності, які б 

враховували сучасні реалії та відображали прагнення нації жити в 
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цивілізованій державі з відповідними стандартами. В цьому плані нині окремі 

положення статей викликають певний дисбаланс із такою спрямованістю, що 

і викликає доцільність введення змін. На погляд автора, якщо вже 

здійснювати удосконалення, то логічно в окремі статті закладати новаційний 

зміст, щоб за своїм кінцевим звучанням оновлена Конституція держави була 

трохи попереду, а не відображала лишень попереднє та поточне життєве 

русло і політичне протистояння, тобто була в своїй фундаментальній основі 

спрямована на підвищення здоров‘я, довголіття та благополуччя нації, щоб 

громадянину, як реальному платнику податків, у такій державі було 

комфортно жити. В цьому контексті недостатньо уваги розробниками 

конституційних положень приділено проблемі взаємозв‘язку нація-

патріотизм-держава. 

Не введення, або певна ізоляція матеріальної сторони у Конституції з 

огляду державотворчого патріотизму нації призводить до її нейтральності та 

й не можливості знаходити резерви. І саме головне, якщо цей принциповий 

аспект не конкретизується чи не відображається в Конституції то і наступні 

кроки законодавців (кодекси, закони) його тим більше не враховують. 

Загалом пропонований варіант зміни статті 67 Конституції України 

наведено в таблиці.  

На різних управлінських рівнях звертають увагу лише на зменшення 

чисельності населення України, однак за даним дослідженням вперше 

акцентовано увагу на тому, що нині не просто зменшується чисельність 

громадян – саме головне, з позиції стратегічних можливостей держави, 

зменшується чисельність платників податків.  

Так, традиційні погляди на динаміку чисельності населення не 

враховували та не пов‘язували при такій ситуації в єдине ціле реальний вплив 

зміни чисельності як населення так і відповідно платників податків (наявних 

чи потенційних), що супроводжують демографічний процес. Зокрема, беручи 

1993 р. за основу (100%), коли на 1 січня чисельність населення України 

становила 52244,1 тисяч осіб, то в 2003 р. вже 48003,5 тис осіб або 91,9%; у 

2013 р. вже 45553,0 тис осіб або 87,2%; у 2014 р. – 45426,2 тис осіб або 86,9%; 

а у 2015 р. – 42,7 млн. осіб (без урахування тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим і м. Севастополя) або 81,8%. Тобто проходить 

зменшення чисельності порівняно з базовим роком: у 2003 р на 8,1%; у 2013 

р. на 12,8%, в 2014 р. на 13,1%, а в 2015 р. на 18,2%. Аналогічна тенденція 

збереглася і порівняно з попереднім роком, зокрема: у 2015 р. чисельність 

населення держави зменшилось на 5,1% порівняно з 2014 роком.  
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Таблиця   
Новаційний сенс змін в Конституції України щодо державотворчого 

патріотизму нації в контексті податкової домінанти* 

Назва розділу 
Зміст статті у 

пропонованому 
варіанті 

Особливості дії Конституції з позиції 
податкової складової 

державотворення у пропонованій 
редакції 

Розділ II. Права, 
свободи та 

обов'язки людини і 
громадянина 

Стаття 67. 
Державотворчий 
патріотизм нації 

обумовлює 
безпосередню 

матеріальну участь 
громадян у 

формуванні і розвитку 
держави. Кожен 

зобов'язаний 
сплачувати податки і 

збори в порядку і 
розмірах, 

встановлених законом. 
(Далі за текстом) 

Виділяється кількісна складова участі 
громадянина в процесі 

державотворення. Уточнюється та 
конкретизується фундаментальний 

обов’язок нації у матеріальному 
становленні державотворення на основі 

податкової домінанти. Наявна 
джерельна основа переведення якісного 

державотворчого патріотизму нації у 
кількісну площину, забезпечуючи тим 
рівень розуміння потреби, свідомості і 

організованості нації як єдиної 
спільноти громадян так і матеріальні 
можливості держави дотримуватись і 

виконувати свої конституційні 
обов’язки перед громадянами у 
реальному часовому просторі. 

*Джерело: сформовано та запропоновано автором. 

 

Об‘єктивно, що така тенденція щодо населення вносить характерний 

внесок у податкову складову розвитку держави. Неврахування останнього 

спричинює певну дискусійність, а то й хибність ряду наукових суджень про 

податкові можливості (потенціал) адміністративно-територіальних одиниць: 

оскільки за зміною чисельності населення додатково змінюється й структура 

трудових ресурсів, що не сприяє обґрунтованості прийняття управлінських 

рішень в частині прогнозування і забезпечення надходжень у бюджети різних 

рівнів.  

Бажано комплексно розглянути як впливатимуть демографічні зміни в 

Україні та й структура населення на податкові надходження з метою 

створення наукових засад стратегічного реагування на сучасні виклики і 

можливості держави, виходячи із парадигми державотворчого патріотизму 

нації та стратегіології розвитку. Нині не просто зменшується чисельність 

громадян – саме головне, з позиції стратегічних можливостей держави, 

зменшується чисельність платників податків. І на цей принциповий аспект 

має бути привернута увага урядовців та практиків, оскільки саме на 

фінансовій складовій державотворчого патріотизму нації й тримаються всі 

реальні конституційні можливості держави перед своїми громадянами. 
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Також, доцільно у Податковому кодексі України провести певні 

удосконалення з урахуванням означеного, зокрема, в частині статті 4 (п. 4.1) 

ввести додатково принцип, який стосується державотворення в такому змісті: 

прояв державотворчого патріотизму нації – полягає у виробленні і розумінні 

кожним платником податків важливості виконання громадянського обов‘язку 

щодо сплати податків і зборів, оскільки цим характеризується його власна 

участь у матеріальній (фінансовій) складовій формування і розвитку держави. 

У Податковому кодексі України доцільно ввести застереження: на 

пільгових умовах оподаткування фізично здоровий громадян України має 

право бути один раз в житті та не більше п‘яти років підряд. Контроль за 

дотриманням цього параметра покласти на органи Державної фіскальної 

служби України. 

Необхідно в програмні заходи відбудови для України на середній період 

включити окремою складовою концепцію формування і розвитку 

державотворчого патріотизму нації з підходу податкової домінанти. 

(Додатково зазначимо, коли значна частина молодого покоління України 

бачить себе у трудовій діяльності за межами держави то відповідно 

зменшуються прогнозовані податкові надходження, а це суттєва загроза в 

системі державотворення. Ухил лише на певні послаблення в податках 

призводить до зниження податкових надходжень з відповідними наслідками 

та не враховує потреби в додаткових поступленнях. Держава має бути 

зацікавлена у кожному платнику податку, оскільки саме він її творить та 

посилювати імідж активного добросовісного платника. Паралельно, має 

виховуватись багаторівневе почуття нетерпимості до тих хто саботує або 

ігнорує засади безумовної сплати податків, оскільки це впливає на творення 

держави та й провокує на зниження податкових надходжень від інших. Дієва 

реалізація підходу державотворчого патріотизму нації на засадах податкової 

домінанти дозволить знизити витрати на адміністрування податків). 

Фундаментальність реалізації кількісного підходу державотворчого 

патріотизму нації дозволятиме як фінансовій системі держави так і 

конституційному праву України бути в числі держав, які розуміють та 

отримуватимуть переваги, забезпечуючи тим: 

1) зростання надходжень в бюджет; 

2) зниження рівня тіньової економіки за рахунок активізації 

патріотичних настроїв платників. За умови, що здійснювати 

цілеспрямовану політику формування державотворчого патріотизму 

нації та його активізації  (зокрема, встановити на теренах держави 
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бікборди з відповідним змістом: твори державу – плати податки) 

можливо залучити до бюджету не менше 1% тіньових коштів, а це –  

понад 2 мільярди гривень;  

3) зниження витрат на адміністрування податків (важливе в умовах 

зміни структури та функцій фіскальної служби); 

4) формування законослухняної та патріотично свідомої нації; 

5) підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняної продукції за 

рахунок активізації патріотичних настроїв працівників за своє; 

6) накопичення ефективніших можливостей у держави вирішувати та 

забезпечувати конституційні права громадян; 

7) покращення демографічної ситуації та зниження тенденційних 

проявів молодих громадян до зовнішньої робочої міграції;  

8) забезпечення внутрішньої та зовнішньої поваги до держави, яка 

може дієво дбати за свою націю; 

9) відчутного нарощування частки громадян, що гордяться рідною 

державою, яка володіє ресурсними (зокрема, фінансовими) можливос-

тями та прагне і вміє їх вчасно підтримати на життєвих шляхах; 

10) розширення довіри зовнішніх інституцій до консолідованої нації та 

нарощування інвестиційних потоків тощо. 

Окреслене потребує вироблення і проведення комплексної державної 

політики щодо наполегливого посилення рівня державотворчого патріотизму 

нації, насамперед, через активізацію його кількісної (податкової) домінанти. 

Стратегія підвищення даного рівня має проходити на: засадах ринкового 

прагматизму зовнішніх взаємовідносин; врахуванні тенденцій повернення 

агресивно-експансивних течій; системному формуванні сучасної доктрини 

розвитку науково-технічного прогресу з відповідним інструментарним 

апаратом її реалізації.  

Парадигму державотворчого патріотизму нації та можливості його 

формування, розвитку, оцінювання і порівняння на основі кількісного 

підходу бажано підкреслити та озвучити на всіх рівнях (включно до 

Європейської Комісії „За демократію через право‖ – Венеціанська Комісія та 

Організації Об‘єднаних Націй) і закріпити пріоритет щодо конституційної 

систематизації за Україною, оскільки така проблематика є характерною та 

безумовно важливою для всіх країн світової спільноти щодо матеріального 

(фінансового) фундаменту життєзабезпечення державотворення. 
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Васьківська Катерина Володимирівнв 

д.е.н., професор,  

завідувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання 
 

ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ  

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД:  

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 

 

На сьогодні децентралізація влади та суттєве розширення повноважень 

сільських територіальних громад прискорює бюджетну децентралізацію, 

тобто перерозподіл повноважень, ресурсів на всіх рівнях влади, підвищення 

фінансової самостійності місцевих бюджетів, зміцнення їх матеріальної та 

фінансової основи.  

Проаналізуємо зміни в бюджетно-податковому законодавстві. Щодо 

забезпечення фінансової самостійності місцевих бюджетів, то внесені 

зміни до Бюджетного кодексу розширили існуючу дохідну частину 

шляхом закріплення за місцевими бюджетами стабільних джерел (ПДФО 

та ПНП). 60 % ПДФО закріплено за бюджетом сільської територіальної 

громади, а щодо  ПНП – то 90 % отримує державний бюджет, а 10 % - 

обласний бюджет. Також перерозподілили екологічний та єдиний 

податок,державне мито та плату за надання адміністративних послуг та 

податок на майно.  

Отримавши такі фінансові інструменти,сільські територіальні громади є 

зацікавлені в успішній діяльності підприємств приватного сектора, зможуть 

нарощувати дохідну базу та, як наслідок – впливати на економічне зростання 

сільських територій.  

Але разом з тим, місцеві бюджети втратили стабільну, передбачувану 

частину доходів до загального фонду по ПДФО.  

Також дискусійним є схема розподілу екологічного податку в силу того, 

що в сільській місцевості існують ризики недоотримати надходження за цим 

видом податку.  

Не до кінця зрозуміло: чи зможе держава забезпечити законодавчо 

закріплені гарантії у сфері освіти, охорони здоров‘я, використовуючи 

оновлений механізм бюджетного регулювання. 

Проаналізуємо зміни в адміністративно-територіальному устрої 

Львівської області (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Адміністративно-територіальний устрій Львівської обл., 2015 р. 

Показник АТУ Львівської обл. Пропозиції АТУ 

Кількість поселень, од. 1927 1927 
Ради / територіальні 

 громади 
Міські – 35 Міські - 43 

 Селищні - 34 Селищні - 34 
 Сільські - 633 Сільські - 152 

Райони 20 9 
Міста обласного значення 9 - 

 

Для того, щоб ми реально оцінили формування територіальних громад 

проаналізуємо табл. 2.  

 
Таблиця 2 

Групування сільських населених пунктів, Львівська обл., 2014 р. 

Показник 1991 р. 2000 р. 2005 р. 2007 р. 2014 р. 
2014 р. 
до 1991 
р. (+,-) 

Всього сіл, у 
т.ч. з 

населення, 
осіб 

1855 1854 1849 1850 1849 6 

до 25  45 44 44 45 44 1 
25-100 200 200 201 201 201 + 1 

101-500 833 833 829 829 829 4 
501-1000 481 480 478 478 478 3 

1001-3000 273 273 272 272 272 1 
3001-5000 17 17 18 17 17 0 

5001 і 
більше 

2 2 2 2 2 0 

Села без 
населення, 

од. 
4 5 5 6 6 + 2 

 

У Львівській області всі 103 малі села (хутори) із людністю до 50 осіб 

входять до категорій деградуючих сіл. В Україні до деградуючих сіл 

відносять села з  часткою пенсіонерів більше 50 %, а в малих селах – понад 

40 %. Серед деградуючих сіл виділяють: вимираючі (із складною 

демографічною ситуацією) та занепадаючі. 

Вважаємо, що вихід із групи деградуючі (проблемні) села може бути в 

таких двох напрямах: віднесення таких сіл до категорії безлюдні села;зміна 

співвідношення між особами пенсійного і не пенсійного віку на користь 

інших, що може відбутись за умови економічного зростання територій. 
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Але, ми знаємо, що деградуючі села характеризуються втратою 

можливості для самовідтворення на власній основі. Як наслідок, у таких 

громадах дестимулюється економічний розвиток, що спричиняє занепад як 

окремих населених пунктів. І тут стоїть питання, що буде з такими селами в 

умовах діючих новацій з формування та виконання місцевих бюджетів 

сільських територіальних громад. Адже, аналізуючи виконання дохідної 

частини місцевих бюджетів, бачимо, що основним джерелом наповнення 

дохідної частини у 2013-2014 рр. був податок на доходи фізичних осіб. 

Надходження від цього податку в 2014 р. 67,1% обсягу надходжень (без 

міжбюджетних трансфертів).  

Другим за обсягом джерелом надходжень доходів до місцевих бюджетів 

в останні роки традиційно залишається плата за землю.  

І третє. Надходження від єдиного податку для суб‘єктів малого 

підприємництва у 2014 р. були майже в 1,3 рази більше за обсяги надходжень 

2013 р., та в 4 рази перевищує показник 2011 р. Зростання надходжень від 

єдиного податку пояснюється не економічним зростанням, а нестабільною 

економічною ситуацією в країні, тобто зростання доходів суб‘єктів 

підприємництва мало інфляційний характер. 

Повернемось до запровадження нових видів трансфертів. Із введенням 

освітньої субвенції відбулись значні зміни у рівнях фінансування закладів 

освіти. Зокрема, відбулось скорочення бюджетних ресурсів невеликих 

населених пунктів. Для сільських територіальних громад коштів на заклади 

освіти є недостатньо. Перші кроки закриття шкіл ми вже маємо, а про заклади 

дошкільної освіти у селах з людністю до 500 осіб, яких є 829. 

Щодо субвенцій на охорону здоров‘я, то серед районів області за 

обсягами видатків на сферу охорони здоров‘я відповідно лідером виступає 

Самбірський район (1049,12 грн. у 2012 р. та 1037,57 грн у 2014 р. в 

розрахунку на 1 мешканця). Одночасно позиції аутсайдерів зберігаються у 

Дрогобицького (2012 р. – 428,95 грн.) та Пустомитівського районів 

(426,28 грн. у 2014 р.). 

Загалом, в розрахунку на 1 мешканця видатки бюджету на охорону 

здоров‘я районів Львівської області становлять в середньому 614,75 грн. або 

близько 41 дол. США (за офіційним курсом на 1 січня 2015 р.). 

Для порівняння: за даними "Світової бази індикаторів розвитку": 

США на одного мешканця витрачається в цілому понад 6,0 тис. дол.; 

Швейцарії – 5,6 тис.; Норвегії – 5,4 тис.; Австрії, Швеції, Німеччині – 3,6 

тис. дол. 
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До позитивів слід віднести й те, що значна кількість сіл 

адміністративних районів: Жовківського, Камянка-Бузького, Буського, 

Пустомитівського, Городоцького, Яворівського розміщені у приміській зоні 

м. Львова. Відповідно на них поширюються функції міста-метрополії: 

господарська, інвестиційна,  інноваційно-креативна (освітня, наукова та 

інноваційна); комунікаційна (транспортна та логістична); культурна, духовна, 

туристична та інформаційна. 

Серед переваг можна виділити те, що такі адміністративні райони: 

Жовківський, Яворівський, Мостиський, Старосамбірський мають митні 

пунктів пропуску для автомобільного сполучення ( п/п «Краковець – 

Корчова» (м/п «Краковець») ;  п/п «Шегині – Медика» (м/п «Мостиська»);  

п/п «Рава-Руська – Гребенне» (м/п «Рава-Руська);  п п «Смільниця – 

Кросценко» (м/п «Смільниця»);  п/п «Грушів – Будомєж (м/п «Грушів»), що 

значно підсилює дохідну частину місцевих бюджетів – ПДФО у структурі 

місцевих бюджетів – 65-68 %. 

Отже, серед проблеми формування та виконання місцевих бюджетів 

сільських територіальних громад, можна виділити наступні:невідповідність 

сучасних тенденцій формування доходів місцевих бюджетів територіальних 

громад цілям підвищення їх фінансової спроможності; відсутність 

економічних умов ефективного використання власного фінансового 

потенціалу сільських територій; ревіталізація постпромислових територій 

(яка, наприклад, в Польщі принесла позитивні успіхи);суттєва диференціація 

сільських територіальних громад за рівнем бюджетної забезпеченості; 

формування місцевих бюджетів з конкретними фіскальними та видатковими 

орієнтирами, яке повинне бути спрямоване на економічне зростання 

сільських територій. 
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Романів Євген Миколайович 

к.е.н., професор,  

завідувач кафедри обліку і аудиту 

 

ПРО ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЮ В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ 

 

Формування соціально орієнтованої ринкової економіки являється 

основною метою трансформації економічної системи України. Досягнення 

цієї мети неможливе без активної участі держави. 

Організація фінансового контролю у наявних галузях і сферах 

економіки має певні особливості, специфічні підходи до ведення 

бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності.  

Галузь промислового виробництва є в Україні найзначнішою та 

включає велику кількість видів діяльності (вугільна, паливна, атомна, 

хімічна, електроенергетична, легка, харчова галузь промисловості, а також 

чорна та кольорова металургія, промисловість будівельних матеріалів, 

деревообробна і целюлозно-паперова та інші). 

Всі ці види промисловості мають свою специфіку, а звідси деякі 

особливості у веденні бухгалтерського обліку і звітності. Вони (особливості) 

мають бути обов‘язково враховані при організації та проведенні фінансового 

контролю відповідних галузей промислового виробництва. Слід також 

врахувати обов‘язково форму власності виробничого підприємства. На 

державних підприємствах фінансовий контроль здійснюється у формі ревізії 

чи інспектування або державного аудиту, а на приватних підприємствах 

проводиться як правило, незалежний аудит.  

Важливо врахувати, що податковий контроль здійснюється на всіх 

промислових підприємствах незалежно від форми власності. Ревізія також 

проводиться на всіх підприємствах за дорученням правоохоронних органів на 

підставі постанови суду. 

Ревізія (інспектування) та аудит (незалежний чи державний) на 

промислових виробничих підприємствах здійснюється за типовим 

алгоритмом.  

Відмінностей під час проведення інвентаризації чи контролю 

розрахунків промислового виробничого підприємства немає, а тому 

фінансовий контроль здійснюється за загальноприйнятими алгоритмами. 
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Особливість ревізії чи аудиту на промислових виробничих 

підприємствах полягає в необхідності контролю процесу виробництва, 

розрахунку собівартості виробленої продукції, обліку браку та незавершеного 

виробництва. Всі ці особливості, як правило, враховані у Методичних 

рекомендаціях з формування собівартості продукції (робіт, послуг) які 

розробляються і затверджуються відповідними  Міністерствами та галузями 

промисловості. 

При здійсненні фінансового контролю в системі агропромислового 

комплексу слід в обов‘язковому порядку врахувати деякі специфічні 

особливості у веденні первинного і бухгалтерського обліку. 

Зокрема, у сільському господарстві слід врахувати серед засобів 

виробництва – землю, яка має різну продуктивну здатність через родючість. 

Земля є незмінним засобом виробництва, яка не тільки не зношується і, як в 

інших галузях економіки – не переносить частину вартості на новостворений 

продукт, а навпаки, - при розумному і вмілому використанні підвищує свою 

родючість. 

Мають бути при здійсненні фінансового контролю у даній галузі 

економіки (АПК) враховані також природні умови розвитку, розпорошеність 

виробництва на значні площі, наявність живих організмів (тварин і рослин), 

які дають одночасно кілька видів продукції. Тривалий час вирощування 

культур чи тварин не збігається із часом надходження і реалізації продукції, а 

звідси і дефіцит грошових коштів у певні терміни (жнива, посівна, осінь 

і.т.д.). 

Слід також враховувати специфічний облік і певні первинні документи 

при оприбуткуванні приплоду, переведення їх з групи в групу, вибракування 

тварин, їх рух і.т.д. 

Велике значення при здійсненні фінансового контролю у будівельному 

комплексі має врахування спорудження нового об‘єкту чи його добудови, 

реконструкції чи ремонту. Обов‘язково слід мати на увазі сезонність 

будівництва (особливо - зимовий період) і зберігання будівельних матеріалів 

на об‘єктах, специфіку їх обмірів, зважування, лімітування, псування і.т.д. 

Детально на цих об‘єктах при ревізіях і перевірках має бути вивчена і 

проаналізована проектно-кошторисна документація. Уважно слід 

проконтролювати повноту виконання об‘єктів будівельно-монтажних робіт 

відповідно до актів виконаних робіт (форма №2, 3), а при необхідності 

провести контрольні обміри із залученням незалежних експертів чи 

спеціалістів-будівельників.  
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При здійсненні фінансового контролю в автотранспортних 

підприємствах слід врахувати специфічність у належному налагодженні 

обліку транспортних засобів, запасних частин, шин та інших товаро-

матеріальних цінностей.  

Слід мати на увазі, що при наданні послуг у пасажирських перевезеннях 

оплата проводиться готівкою. Тому варто детально перевірити стан обліку 

білетного господарства і відповідність зданих сум виручки кількості 

реалізованих квитків. При цьому треба зробити контрольні перевірки повноти 

обілечування пасажирів, а також дотримання встановленого порядку шляхом 

тендерних закупівель паливно-мастильних матеріалів.  

Особливості фінансового контролю виникають у системі торгівлі 

(оптової і роздрібної) та громадського харчування. Вони пов‘язані, 

насамперед, в організації бухгалтерського обліку у галузі торгівлі та 

громадського харчування.  

Зокрема, саме в цій галузі застосовується рахунок бухгалтерського 

обліку 28 «Товари» та його шість субрахунків з 281 по 286 по видах 

розміщення товарів в торгівлі, на складі, на комісії, а також тара під товарами 

та торгова націнка. Ці особливості слід обов‘язково врахувати при здійсненні 

фінансового контролю торгових підприємств. Обов‘язково має бути 

використаний для аналізу і контролю реєстратор розрахункових операцій 

(РРО), у якому власник торгового підприємства повинен забезпечити 

окремий облік найменувань (назв) товарів, цін і їх кількості та щоденний звіт 

у кінці робочої зміни. Повинна бути врахована при контролі також 

специфічна система визначення валового доходу підприємства торгівлі. 

Треба ноголосити на специфіці здійснення фінансового контролю на 

об‘єктах житлово-комунального господарства. 

У названій вище галузі економіки слід врахувати, що основними 

заходами для поліпшення фінансового стану житлово-комунальних 

підприємств мають стати не тільки підвищення їх дохідності, але й 

зменшення дотацій із бюджетів різних рівнів. Адже сучасний стан ЖКГ 

практично не обходиться без бюджетних дотацій.  

При здійсненні фінансового контролю житлово-комунального 

господарства обов‘язково треба звернути увагу на обгрунтованість тарифів на 

комунальні послуги, а також їх оплати у багатьох випадках за рахунок 

субсидій. Треба переконатися, чи не покриваються за цей рахунок збитки від 

безгосподарності, марнотратства, приписок та порушень бухгалтерського 

обліку і звітності.  
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Своя специфіка існує також в оформленні матеріалів фінансового 

контролю (ревізії чи інспектування), аудиту (незалежного і державного), а 

також податкового контролю у різних галузях економіки.  

Відповідні форми проведеного контролю узагальнюються та 

оформляються належними специфічними документами (актами, довідками, 

висновками). Зокрема, матеріали проведених ревізій чи інспектувань 

оформляються відповідними актами, які підписуються перевіряючим з однієї 

сторони та керівником, головним бухгалтером та іншими особами, що 

допустили порушення фінансової дисципліни з другої сторони.  

Результати аудиторських перевірок (як незалежних так і державних 

аудиторських фірм чи служб) повинні бути оформлені аудиторськими 

висновками із ознайомленням під розписку керівника перевіреного об‘єкта. 

Cлід врахувати внесені зміни і доповнення до законодавчих та 

нормативно-правових документів в частині реорганізації контролюючих 

органів і порядку проведення фінансового контролю господарюючих 

структур. 

Здійснено ряд реформ в галузі державного фінансового контролю. У 

межах проведеної у 2010 році адміністративної реформи систему органів 

державної контрольно-ревізійної служби було реформовано у систему 

органів Державної фінансової інспекції України. На законодавчому рівні це 

було закріплено змінамидо ст. 113 Бюджетного кодексу України та Закону 

«Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26 січня 1993 

року №2939-ХІІ. У новій редакції цей Закон отримав назву «Про основні 

засади здійснення державного фінансового контролю в Україні».  

Порядок проведення Держфінінспекцією державного фінансового 

аудиту окремих господарських організацій був затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від25.06.2014 №214, а Методика проведення 

такого аудиту затверджена наказом Міністерства фінансів України від 

26.06.2014 №728. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 868 

утворено Державну аудиторську службу України реорганізувавши Державну 

фінансову інспекцію шляхом перетворення. 

Сучасні умови розвитку національної економіки зумовили також певні 

трансформаційні зрушення і створення нового механізму господарювання. 

Значне місце в цьому механізмі займає фінансовий контроль, як одна з 

найважливіших функцій управління сучасними суб‘єктами фінансово-

господарської діяльності. 
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Підвищення дієвості та ефективності фінансового контролю має бути 

спрямована на профілактику недопущення недоліків і порушень в 

економічній та господарській діяльності відповідних галузей національної 

економіки, забезпечення достовірності фінансової звітності з метою 

прийняття ефективних і дієвих управлінських рішень. 

 

 

 

Гупало Олег Григорович 

к.е.н., доцент,  

завідувач кафедри економічної теорії 

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ  

УКРАЇНИ ТА ЇЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

В Україні сьогодні функціонує солідарна пенсійна система з часу її 

запровадження. Як свідчить міжнародний досвід така пенсійна система 

ефективно працює лише тоді, коли на одного пенсіонера припадає три і 

більше працівників, які сплачують страхові внески до пенсійного фонду. 

Якщо такого співвідношення не має, то ця пенсійна система буде слабкою та 

неефективною з точки зору її фінансового забезпечення. 

Основними заходами щодо удосконалення фінансового забезпечення 

функціонування пенсійної системи України, реалізація яких має 

здійснюватись на макро- та мікрорівнях є: удосконалення нормативно-

правового забезпечення шляхом систематизації законодавчих актів у 

Пенсійному кодексі, налагодження співпраці Пенсійного фонду України 

(ПФУ) з фондовим ринком в частині інвестування довгострокових активів; 

посилення системи захисту прав учасників недержавного пенсійного 

забезпечення (НПЗ) при здійсненні інвестування на довгострокову 

перспективу, забезпечений відкритого і прозорого доступу до інформації 

щодо фінансових результатів діяльності юридичних осіб, які прийматимуть 

участь у процесі інвестування пенсійних активів на довгострокову 

перспективу; узгодження єдиних вимог інформаційного забезпечення всіх 

учасників пенсійної системи; посилення контролю й відповідальності за 

гарантуванням повернення пенсійних коштів та інші. 
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З огляду на значний дефіцит фінансових ресурсів Пенсійного фонду 

України, в перспективі пропонуємо здійснити повне заміщення джерел 

фінансування пенсійних потреб суспільства. Оскільки пенсійні потреби є 

значно віддаленими в часі і працівник не може бути впевненим у тому, що він 

особисто ними скористається, на їх формування треба спрямовувати 

відповідно і значно менші кошти (частку реалізованої заробітної плати) і не 

вилучати їх з доходів домогосподарства. Таким чином, пропонується розмір 

таких внесків встановити на рівні 10% від заробітної плати. У взаємодії з 

річною ставкою 6% при щомісячній капіталізації (оскільки самі внески 

здійснюються щомісячно) за 35 років формується приватний пенсійний фонд, 

співрозмірний за обсягом з тим, який формується на нинішніх умовах. Проте, 

режим його функціонування дає можливість отримувати пенсію, середній 

розмір якої відповідає рівню заробітної плати, від якої здійснювалися внески, 

і самостійно керувати коефіцієнтом заміщення у відповідності з баченням 

особою її власних пріоритетів, а неспожитий залишок коштів повинен 

успадковуватися правонаступниками. 

З цією метою необхідно розпочати процес поступового та 

послідовного заміщення солідарних джерел фінансування пенсійної потреби 

суспільства приватними, та досягти протягом 35 років від моменту 

запровадження мінімального залишкового рівня солідарної пенсійної 

потреби в суспільстві. 

Для цього нами  розроблена наступна система заходів: 

 усім працюючим відкрити приватні пенсійні рахунки зі спеціальним 

режимом функціонування в уповноваженій фінансовій установі; 

 кожному працюючому поповнювати свій рахунок особисто в розмірі 

10% від зарплати; 

 на залишки коштів на рахунках нараховувати відсотки за ставкою, 

близькою до міжнародної вартості грошей, як протягом періоду 

накопичення, так і використання: 

 неспожитий залишок приватного пенсійного рахунку успадковується 

за звичайними правилами успадкування; 

 тимчасово вільні кошти з рахунків використовувати, як інвестицій-

ний ресурс. 

Залучення акумульованих пенсійних ресурсів недержавними 

пенсійними фондами у реалізацію пріоритетних інвестиційних проектів 

повинно здійснюватись у будівництво житла та цінні папери з високим 

рівнем дохідності і мінімальним ризиком неповерненості, що враховує 
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диференціацію соціально-економічного розвитку регіонів та їх інвестиційну 

привабливість, а в результаті підвищить рівень життя населення.  

Основними підходами щодо оптимального вибору інструментів 

інвестування фінансових ресурсів недержавних пенсійних фондів в 

довгострокові проекти є: забезпечення стабільного рівня дохідності, високі 

темпи приросту інвестованого капіталу, мінімізація рівня ризику 

інвестування. Їх реалізація дає змогу мінімізувати ризики інвестування та 

забезпечити вищу дохідність залучених фінансових ресурсів недержавними 

пенсійними фондами. 

При цьому держава повинна подбати, щоб накопичені в системі кошти 

надійно зберігалися, були захищені від інфляційних та інших ризиків, 

знаходилися під суворим державним контролем, інакше проблема пенсійного 

забезпечення громадян так і не буде вирішена.  

Основними шляхами підвищення ефективності функціонування 

пенсійної системи України вважаємо наступні: 

1. Розвиток національного виробництва, збільшення кількості робочих 

місць. 

2. Детінізація заробітних плат. Ліквідація ―тіньової‖ економіки та  

зарплат ―у конвертах‖. 

3. Запровадження загальнообов‘язкової накопичувальної системи з 

урахуванням досвіду країн Європейського Союзу. 

4. Підвищення контролю за адмініструванням пенсійної системи. 

5. Звільнення Пенсійного фонду України від невластивих йому 

грошових виплат. 
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Максимук Олександр Васильович 

д.ф.-м.н., професор,  

завідувач кафедри математичних методів в економіці 

 

МАТЕМАТИКА : ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ НА 

ТЕРЕНАХ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ 

 

«Ніякої достовірності нема в науках там,  

де не можна застосувати математику» 

Леонардо да Вінчі 

 

Якось у компанії вихідців зі Львівського університету ми стали 

рахувати д.ф.-м.н., які працювали і працюють у Львові. Нарахували > 100 і 

задумались: 

Перше - звідки витоки такої математичної школи у Львові; 

Друге – які ж люди творили цю школу, і який внесок українців-

математиків; 

Третє – перспективи. 

Зазначу, що я оминаю таку царину, як початкові школи і гімназії, де 

вивчали в основному арифметику і елементарну математику. Намір був 

великий: охопити період розвитку вищої математики від початку створення  

кафедри математики у Львівському королівському університеті до наших 

днів. Але розглянувши тільки основні осередки розвитку і становлення 

Львівської математичної школи: Львівський національний університет ім. Ів. 

Франка, Національний університет «Львівська політехніка», Інститут 

прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАНУ, 

Фізико-механічний інститут ім. Г.І. Карпенка НАНУ, ВУЗи, де є кафедри 

математики та прочитавши роботи людей, яких також зацікавила така 

тематика (Притула Я., Пташник Б., Зарічний М., Хобзей П., та ін.), я 

обмежився (сподіваюсь тимчасово) завершенням II світової війни. Я зрозумів 

слова Горація: «Потрібно сьогодні сказати лише те, що доречне сьогодні, все 

інше відкладемо і скажемо, коли буде потрібно». 

Я свідомий того, що будь-яка зроблена робота має недоліки, тому всі 

зауваження і побажання прийму з вдячністю. 
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З історії кафедри математики ЛНУ  

(Львівський королівський університет) 

Математику у Львівському 

університеті вивчали з часу його 

заснування (1661р.), але аж до середини 

XVIIІ ст. викладали тільки елементарну 

математику, в основному арифметику і 

елементи логіки. 

Кафедра математики була створена 1774 р. і належала до філософського 

факультету. Читання вищої математики в університеті започаткував у 1848 р. 

Гнат Лемох. Продовжив викладання вищої математики відомий математик 

професор Ю.Пузина. (1856-1919рр.). 

З 1924 р. при математично-природничому факультеті поряд з кафедрою 

математики існувала надзвичайна кафедра математики. Вищу математику на 

природничих спеціальностях читали відомі математики В.Стожек, С.Рузевич, 

С.Качмаж, пізніше С.Сакс, В. Левицький та ін. 

У післявоєнні роки для забезпечення читання вищої математики на 

природничих факультетах була створена кафедра вищої математики, першим 

завідувачем якої у 1948 р. став професор М. Зарицький.  

 

Львівська політехніка 

Кафедру вищої математики було 

відкрито невдовзі після заснування 

Львівської політехнічної школи для 

забезпечення майбутніх інженерів 

необхідними математичними знаннями. 

До відкриття кафедри лекції з 

математики у політехнічній школі читав заст. проф. Олександр Райзінгер. 

Дату 4-го лютого 1851 року слід вважати днем відкриття кафедри вищої 

математики у Львівській політехніці. У цей день О.Райзінгер передав свій 

курс лекцій проф. Лаврентію Жмуркові (10.07.1824-3.04.1889 р.р.), який і 

очолив новостворену кафедру. 

Відомий математик і механік, уродженець м. Яворів, Л. Жмурко у 

1848 р. закінчив Віденський університет та Віденський політехнікум і з 

1851 р. по 1877 р. обіймав посаду професора Львівської політехніки, а з 

1871 р. одночасно працював проф. Львівського королівського 

університету. 

http://himath.lp.edu.ua/history/Zmurko_Wawrzyniec/Zmurko.html
http://himath.lp.edu.ua/history/Zmurko_Wawrzyniec/Zmurko.html
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Основні дослідження кафедри тих часів пов'язані з науковими 

інтересами проф. Л. Жмурка і стосуються аналітичної геометрії та теорії 

механізмів для зримого відтворення математичних залежностей.  

У 1898 - 1900 р.р. на кафедрі математики працював асистентом 

Максиміліан Губер - вчений світового рівня, один із основоположників теорій 

міцності. 

Після проф. Л.Жмурка кафедрою математики керував проф. 

В.Зайончковський (12.04.1837 - 8.10. 1898 ), який двічі обирався ректором 

Політехніки (1878-79 та 1885-86 р.р.). Він успішно працював над теорією 

потенціальних функцій. 

У ці ж роки (1886 - 1887 р.р.) приват-доцентом на кафедрі працював 

проф. З.Дзівінський, який деякий час керував кафедрою і у 1893-94 р.р. 

обирався ректором Політехніки. Вслід за ним завідувачами кафедри були 

проф.Кемпінський ( ректор у 1903 - 04 р.р.) та проф. З.Кричовський ( ректор 

1917-18 р.р.) 

З відомих математиків початку ХХ-го ст. слід відзначити проф. А. 

Ломніцького (17.01.1881-7.ХІІ.1941), який народився у Львові і закінчив 

Львівський королівський університет. З 1913 р. він викладав математику у 

Львівській політехніці, а з 1921 р. керував кафедрою математики. Йому 

належать роботи з математичного аналізу, теорії міри, теорії ймовірностей та 

математичної картографії. Проф. А.Ломніцький - автор відомого підручника з 

геометрії. 

Представником цієї школи був майбутній віце-президент Польської 

АН, випускник університетів Глазго і Варшави проф. К.Куратовський 

(2.02.1896-1980. К. Куратовський - учень і послідовник В. Серпінського, 

котрий у свою чергу був вихованцем славетного українського математика 

проф. Г. Вороного. З початком війни у 1941 р. Львівський політехнічний 

інститут припинив свою діяльність, а багато львівських вчених, у тому 

числі і математиків політехніки, під час німецької окупації зазнали 

жорстоких переслідувань гестапо ( напр. С. Банах) і були фізично знищені 

( К.Бартель, В.Стожек разом із двома синами Євстахієм та Емануїлом, 

А.Ломніцький, В.Круковський, Р.Віткевич, К.Вайгель,С.Пілят, Ю.Шаудер 

та інші ). 

У 1944 році, після звільнення Львова від німецької окупації, кафедра 

математики відновила роботу.  
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Георгій Феодосійович Вороний 

(1868-1908) 

Г.Ф. Вороний належить до когорти 

найвідоміших українських математиків минулого. 

Визнаний фахівцями як один із найяскравіших 

талантів у галузі теорії чисел на межі ХІХ-ХХ 

століть, Г.Ф. Вороний за своє життя встиг 

надрукувати всього дванадцять статей. Але яких! 

Вони дали поштовх для розвитку кількох нових 

напрямків в аналітичній теорії чисел, алгебраїчній 

теорії чисел, які нині активно розвиваються у 

багатьох країнах. 

 

Микола Андрійович Чайковський 

(1887-1970) 

Ім‘я видатного математика Галичини Миколи 

Чайковського відоме серед широкого кола вчителів 

математики та науковців України.  

Народився 2 січня 1887 року в місті 

Бережанах у родині відомого українського 

письменника Андрія Чайковського, який протягом 

багатьох років працював адвокатом, а також був 

організатором товариств «Просвіта», «Січ», 

«Відродження».  

Математичну освіту здобував в університетах Праги та Відня. У Празі 

Микола Чайковський навчався в Німецькій вищій технічній школі, 

зустрічався з видатними земляками І. Пулюєм та І. Горбачевським. У Відні, 

навчаючись на філософському факультеті університету, входив до товариства 

«Січ». У ці роки надрукував свою першу роботу з математики «Розвій 

чисельних систем в історії людської культури». У 1933 році академіка 

М. Кравчука і М. Чайковського за сфабрикованою справою було 

заарештовано й заслано в Сибір як «ворогів народу». Кравчук так і не 

повернувся з Колими, а М. Чайковський, відбувши 10-річне покарання в 

таборах. Багато праці вклав М. Чайковський у вивчення історії математики в 

західних областях України. Микола Андрійович Чайковський — єдиний із 

галичан, який пройшов «Біломор» і Соловки, вижив і повернувся до Львова 

як професор математики Львівського університету, громадський діяч і 
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патріот. Помер М. А. Чайковський 7 жовтня 1970 року. Похований у Львові 

на Личаківському кладовищі.  

 

Володимир Йосипович Левицький 

(1872-1956) 

Основоположник математичної культури 

нашого народу", - так сказав про Володимира 

Левицького академік Михайло Кравчук.  

І мав на це всі підстави. Саме професор В.Й. 

Левицький першим написав справжню фахову 

статтю з математики українською мовою, був 

незмінним редактором першого українського 

наукового часопису з природничих наук, першим 

згуртував навколо себе математиків-українців для 

наукової роботи... 

Великою заслугою В. Левицького було те, що він зібрав і впорядкував 

матеріали з української математичної термінології, що була надрукована в 

1903р. 

Основною ділянкою наукової роботи професора В. Левицького була 

теорія аналітичних функцій. Він займався також геометрією, алгеброю, 

диференціальними рівняннями та історією математики. Багато уваги приділяв 

теоретичній фізиці та астрономії. 

Народився Володимир Левицький у Тернополі у старовинній родині 

священика. Прадід і дід майбутнього математика були священиками, а вже 

батько - Йосип Левицький - закінчив правничий факультет Львівського 

університету Потім було навчання в Тернопільській гімназії та польській 

гімназії Франца Йосифа, яку він закінчив з відзнакою. 1890 року В. 

Левицький вступив до Львівського університету на філософський факультет, 

де слухав лекції з математики і фізики, самостійно читав наукові роботи 

видатних математиків. Володимир Йосипович Левицький написав майже 100 

науково-популярних статей і перекладів. Свої праці він друкував 

українською, польською, німецькою, французькою, англійською та 

іспанською мовами. Майже вся наукова і громадська робота В. Й. Левицького 

проходила в Науковому товаристві ім. Т. Шевченка. Він був також членом 

Польського астрономічного товариства, Французького та Німецького 

наукових товариств.  
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Мирон Онуфрійович Зарицький 

(1889-1961) 

Ім'я М.О. Зарицького − талановитого 

математика, обдарованого педагога і популяризато-

ра математичних знань, майже невідоме в Україні, 

хоча свого часу на праці українського вченого 

посилалися або цитували їх окремі положення 

французький математик Фреше, німецький 

математик Гільберт, професор з Варшави 

Серпінський та інші.  

Наукові інтереси М.О. Зарицького охоплю-

ють, головним чином, теорію множин з алгеброю 

логіки та теорію функції дійсної змінної. 

Народився Мирон Зарицький на Тернопільщині в родині сільського 

священика. Початкову школу Мирон закінчив у свого діда, а ще до неї 

самотужки навчився читати, писати і і рахувати. Середню освіту він здобув у 

гімназіях міст Бережани і Тернопіль, а потім два роки навчався в українській 

гімназії у Перемишлі, яку закінчив 1907 року. Того ж року Мирон Зарицький 

вступив до Віденського університету Мирон Онуфрійович був великим 

знавцем історії математики, особливо античної, читав курси лекцій з історії 

математики у Львівському університеті, надрукував кілька праць з історії 

точних наук. 

У 1930 році Львівський університет присудив Мирону Онуфрійовичу 

вчений ступінь доктора філософії. До 1939 року він надрукував близько 20 

наукових праць у львівських та іноземних виданнях і в цей період 

сформувався як серйозний математик з філософським ухилом.  

 

Михайло Пилипович Кравчук 

(1892-1942) 

М. Кравчук - автор понад 180 робіт, в тому 

числі 10 книг із різних розділів математики 

(алгебра і теорія чисел, теорія функцій дійсної і 

комплексної змінних, теорія диференціальних та 

інтегральних рівнянь, теорія ймовірностей і 

математична статистика, історія математики тощо.) 

Ці наукові праці увійшли до скарбниці світової 

науки. Тепер існують на сторінках наукових 

http://orthpol.narod.ru/
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досліджень многочлени Кравчука, моменти Кравчука, осцилятори Кравчука. 

Лише 1992 року, після довгих літ забуття, наукова громадськість України та 

світу широко відзначила 100-річчя від дня народження видатного вченого. 

Його ім'я було занесено по лінії ЮНЕСКО до Міжнародного календаря 

визначних наукових діячів. Для цього були поважні підстави, адже праці 

М.П. Кравчука становлять фундаментальне надбання кількох галузей 

математичної науки. 

Народився М. Кравчук 1892 року у селі Човниці на Волині в сім'ї 

інженера-землеміра. Початкову освіту він здобув удома. Його мати була 

освіченою жінкою, знала кілька іноземних мов і добре виховувала чотирьох 

дітей. 1901 року сім'я переїхала до Луцька, де в 1910 році Михайло Кравчук 

закінчив гімназію із золотою медаллю. Цього ж року він вступив на 

математичне відділення фізико-математичного факультету університету Св. 

Володимира в Києві, закінчив його у 1914 р. з дипломом 1-го ступеня і 

залишився в ньому працювати. 

"Моя любов - Україна і математика", − ці слова Михайла Пилиповича 

Кравчука викарбовано на гранітному постаменті пам'ятника, який 

встановлено йому в 2003 році перед корпусом музею Національного 

технічного університету України "Київський політехнічний інститут". У селі, 

де він народився, в 1979 році відкрито музей та встановлено погруддя 

великого патріота і математика. 

 

«Шотландська книга» − львівська 

математична реліквія 

Між двома світовими війнами в Європі 

були три математичні столиці: Париж, Геттін-

ген і Львів. Це, поза сумнівом, деяке перебіль-

шення, оскільки математика розвивалася не 

лише там.  

Це був період формування нової матема-

тики, який ознаменувався появою в ній розділів, 

що сильно відрізняються від класичного 

аналізу, елементи якого є фундаментом освіти 

не лише математиків, але й фізиків, інженерів, а тепер біологів, істориків і 

літераторів. У XIX і на початку XX століття в математиці домінували дві 

школи: французька і німецька. Два видатні математики − Анрі Пуанкаре і 

Давид Гільберт заклали основи її сучасного виду.  
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Після Першої світової війни в математиці бурхливо розвиваються нові 

розділи − теорія множин, топологія, теорія вірогідності, теорія груп, 

тензорний аналіз. У першу чергу це було пов‘язане з потребами фізики: теорії 

відносності та квантової механіки, а також розвитком обчислювальної 

техніки. 

Так склалося, що у Львові на початку 1920-х рр. зібралася велика група 

талановитих математиків. Перелік їхніх імен − золотий список цієї науки. 

Серед них зірками першої величини були Гуго Штейнхауз і Стефан Банах. 

Обох поєднували не лише наукові інтереси, а й тривала особиста дружба.  

Уже того мінімуму, що ми перерахували, цілком достатньо, щоб ім‘я 

Банаха ввійшло до історії науки. Але не меншою його заслугою стало те, що 

довкола нього і Штейнхауза сформувалася унікальна співдружність 

львівських і не лише математиків − Львівська математична школа. Усього в 

«Шотландській книзі» було зафіксовано 193 математичні проблеми.  

 

Стефан Банах 

(1892-1942) 

Сте́фан Ба́нах (пол. Banach Stefan; *30 березня 

1892, Краків − †31 серпня 1945, Львів) — 

галицький математик польського походження, 

професор Львівського університету та Львівської 

Політехніки (з 1924), декан фізико-математичного 

факультету Львівського університету (з 1939). 

Член Польської АН та член-кореспондент АН 

УРСР. Один з творців сучасного функціонального 

аналізу та львівської математичної школи. Сте́фан 

Банах, син горянки Катерини Банах та Стефана 

Гречека, мешканця Краківського староства. 

Один із творців сучасного функціонального аналізу. Разом з 

Г. Штайнгаузом у 1929 організував видання відомого журналу «Studia 

mathematica». Вивчені ним лінійні простори, що одержали назву «простір 

Банаха», мають велике значення для сучасної математики. 

3 1939 року – голова Польського математичного товариства, член-

кореспондент АН УРСР, лауреат великої премії ПАН. Працював деканом 

фізико-математичного факультету Львівського університету і одночасно 

перебував на керівній роботі в інституті математики АН УРСР (Львівська 

філія). Його відкриття стали золотим фондом математики XX ст.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1892
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/31_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1945
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1924
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0)
http://uk.wikipedia.org/wiki/1939
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7_%D0%93%D1%83%D2%91%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/1939
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD
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Улям Станіслав Марцін 

 (1909-1984) 

Станісла́в У́лям (13 квітня 1909, Львів — 13 

травня 1984, Санта-Фе, США) − польський та 

американський математик єврейського 

походження, який народився та почав свою 

професійну діяльність у Львові. 

В 1927 році Станіслав записався до Львівської 

Політехніки, де на лекціях професора К. 

Куратовського захопився теорією множин і своїми успіхами у цій галузі 

привернув до себе увагу С. Мазура і Стефана Банаха і згодом почав брати 

участь у легендарних засіданнях Львівської Математичної школи у кав'ярні 

«Шотландській». Один із творців водневої бомби. Станіслав Улям раптово 

помер 13 травня 1984 року у Санта-Фе поблизу Лос-Аламосу. Дружина 

поховала його у Парижі на цвинтарі Монмартр 

 

Марія Склодовська-Кюрі 

Марі́я Склодо́вська -Кюрі́ (французьке ім'я − 

Марі́ Кюрі́ , фр. Marie Curie , уроджена Марі́я 

Склодо́вська, пол. Maria Skłodowska, * 7 листопада 

1867 − †4 липня 1934) — французький фізик, хімік, 

педагог, громадська діячка польського походження. 

Місце народження Марії на вулиці Фрета у Варшаві  

Диплом почесного доктора технічних наук, 

наданий Марії Склодовській-Кюрі 10 липня 1912 

Львівською політехнічною школою. 

Діяльність Марії Склодовської-Кюрі кілька разів дотикалася до 

Львівської політехніки. У липні 1912 року вона відвідала Львівську 

політехнічну школу. 10 липня вона прочитала там лекцію. Вчена Рада 

Політехніки того ж дня удостоїла її звання почесного доктора технічних наук. 

Її ім'я увіковічено на дошці почесних докторів honoris causa Львівської 

політехніки. 

  

http://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1909
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%A4%D0%B5_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/1927
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%27%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%27%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%27%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1984
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНИХ  

ГРОШОВИХ ТРАНСФЕРТІВ УКРАЇНСЬКИМИ 

ДОМОГОСПОДАРСТВАМИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ 

 

У 2007 році Міжнародним фондом сільськогосподарського розвитку було 

проведено перше глобальне дослідження грошових переказів трудових мігрантів 

у країни, що розвиваються, яке засвідчило, що трудові мігранти надсилали у 

країни свого походження щорічно понад 300 млрд. доларів США. За період 

2007-2013 років ця сума зросла в півтора рази і в 2013 році оцінювалася в 450 

млрд. доларів США, з яких 40 % надходило до сільської місцевості. 

За даними Світового банку в 2014 році українським домогосподарствам 

було переказано із-за кордону 7,6 млрд доларів США. Дещо меншою є сума 

міжнародних грошових переказів за оцінками Національного банку України. У 

2014 році вона склала 6,5 млрд доларів США. Окремі науковці, використовуючи 

суто математичний підхід до визначення загальнорічної суми міжнародних 

грошових трансфертів українських мігрантів на батьківщину, стверджують, що 

вона становить 25,6 млрд доларів США. Такі відмінності в оцінці грошових 

надходжень домогосподарств з-за кордону обумовлені методологічними 

особливостями їх підрахунків та складністю визначення реальних обсягів 
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переказів у зв‘язку з використанням мігрантами неформальних трансферних 

каналів. Попри те, важко недооцінити значення міжнародних грошових 

переказів для підтримки належного рівня життєдіяльності домогосподарств-

реципієнтів. Так, в сукупному доході домогосподарств мігрантів в 

передкризовий період їх частка складала в середньому 42,6 %, а в сучасних 

умовах стагнації вітчизняної економіки, падіння курсу національної валюти 

міжнародні грошові перекази виступають для багатьох домогосподарств 

основним, а подекуди єдиним, джерелом доходів. 
У світі середня частка грошових переказів трудових мігрантів становить 

40 % сукупного сімейного доходу домогосподарств-реципієнтів. Основним 

же напрямом використання цих коштів є забезпечення потреб поточного 

споживання, після задоволення яких залишкові кошти скеровуються на 

інвестиції в людський капітал, здоров‘я, освіту, придбання або ремонт житла. 

Окрім того, грошові трансферти часто використовуються як страхові резерви 

для покриття непередбачених видатків, пов‘язаних з волатильністю доходів 

та сезонним характером діяльності в сільських районах. За оцінками 

експертів, від 20 до 30 відсотків грошових переказів можуть бути використані 

для заощаджень та інвестицій. 

В Україні для 53,8 % домогосподарств грошові надходження з-за 

кордону становили понад половину їх сукупного доходу. Переважаюча 

більшість домогосподарств (77,5 %) витрачала ці кошти на задоволення 

щоденних потреб (придбання продуктів харчування, одягу, оплату послуг), а 

також на придбання товарів довготривалого використання (40,9 % 

домогосподарств-реципієнтів). Майже кожне третє домогосподарство 

(29,0 %) придбавало за них житло, здійснювало реконструкцію будинків, 

квартир, а кожне п‘яте – заощаджувало (22,2 %). Лише дуже незначна частка 

домогосподарств скеровували кошти на інвестиційні цілі (7,7 % – на 

відкриття або розширення власного бізнесу і 6,2 % – на розвиток 

сільськогосподарського виробництва). 

Як бачимо, використання коштів, отриманих у вигляді міжнародних 

грошових трансфертів, українськими домогосподарствами відповідає 

загальносвітовій тенденції. 

Дослідження показали, що домогосподарства-реципієнти міжнародних 

грошових трансфертів більш схильні до заощадження коштів, ніж 

домогосподарства, що не отримують грошову допомогу від мігрантів. Так, в 

середньому 57 % домогосподарств, отримувачів міжнародних трансфертів, 

заощаджують, а частка всіх дорослих у тих же країнах, схильних до 
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заощадження, становить лише 41 %. При цьому, чотири домогосподарства 

мігрантів з десяти (проти одного з десяти, які не отримують грошових 

переказів від мігрантів) надають перевагу накопиченню коштів через 

фінансові установи.  

За висновками фахівців Міжнародного фонду сільськогосподарського 

розвитку, які досліджують проблематику грошових трансфертів, у 

домогосподарствах, які перебувають за межею бідності, на цілі щоденного 

споживання та покриття витрат на медичне обслуговування скеровується 

понад 80 % сум грошових переказів. Для домогосподарств з низькими 

доходами, які перебувають на межі бідності, грошові трансферти являють 

собою своєрідну страховку, яка має уберегти їх від зовнішніх шоків, 

пов‘язаних з нерівномірними потоками доходів. Тому обсяги поточного 

споживання, отриманих ними коштів, є меншими, а частина переказів 

скеровується на заощадження. Лише домогосподарства із середнім та вищим 

рівнем матеріального становища схильні до інвестиційної діяльності, яка 

відображається у вкладеннях в людський капітал, фінансові активи, 

започаткування власної справи. 

Серед усіх українських домогосподарств-реципієнтів грошових 

переказів 31,1 % відносили себе до бідних та дуже бідних, 57,1 % оцінювали 

рівень свого добробуту як нижчий середнього, і тільки 11,6 % – як середній. 

Отже, цілком закономірно, що у структурі використання міжнародних 

грошових трансфертів вітчизняними домогосподарствами переважають 

витрати на поточне споживання. 

Перетворення міжнародних грошових переказів в інвестиції для країни 

розташування домогосподарства-реципієнта можливе шляхом: 

 непрямого інвестування заощаджень мігрантів у фінансові інструменти: 

облігації діаспори або взаємні фонди, які інвестуватимуть у малий та 

середній бізнес в країні розташування домогосподарства-реципієнта; 

вкладення в мікрофінансові інституції (кредитні спілки), які 

перетворять ці кошти на позики для мікропідприємств; використання 

краудфандингових платформ (громадського фінансування), які 

виступатимуть посередником між мігрантами та мікрофінансовими 

інституціями чи мікро-, малими та середніми підприємствами; 

 здійснення прямих інвестицій у започаткування власної справи 

домогосподарством-реципієнтом, яке має супроводжуватися 

підвищенням рівня фінансової освіти мігрантів та членів їх сімей, а 

також відбуватися за сприяння місцевих органів влади. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ 

 

Державно-приватне партнерство є привабливим економічним 

механізмом для подальшого соціально-економічного розвитку нашої 

держави. Зарубіжні країни накопичили значний досвід у сфері формування і 

поширення практики державно-приватного партнерства. Для України, де 

впровадження проектів державного-приватного партнерства має поодинокий, 

не вельми успішний та безсистемний характер вивчення світового досвіду та 

адаптації його до вітчизняних реалій є вкрай важливим. 

У розвинених країнах світу присутній значний досвід практики 

державно-приватного партнерства. Масштабні державні програми щодо 

сприяння партнерству з приватним сектором існують в Ірландії та Австралії 

(штат Вікторія). На території країн континентальної Європи – Фінляндії, 

Німеччини, Греції, Італії, Нідерландів – реалізовуються інвестиційні проекти 

із застосуванням схеми державно-приватного партнерства, однак наразі вони 

не становлять значну частку публічних капіталовкладень. У Канаді та Японії 

прецеденти запровадження державно-приватного партнерства існують, 

зокрема, у сфері будівництва концесійних автомагістралей тощо. У США 

найбільш розповсюдженими формами державно-приватного партнерства є 

концесії на будівництво автомобільних доріг. 

Світовою практикою господарювання сформовано п‘ять базових 

моделей партнерства державного і приватного секторів, що характеризуються 

особливими формами власності, фінансування й управління, а також 

строками реалізації проектів. До таких моделей належать: модель оператора, 

модель кооперації (5–10 років), модель концесії (20–30 років), модель 

договору (3–5 років), модель лізингу (8–15 років). Вибір тієї чи іншої моделі 

залежить від виду діяльності та інфраструктурної мережі, в яких реалізується 

проект партнерства. Оптимальні моделі партнерства повинні сприяти 

отриманню таких вигод: більш швидка реалізація складних інфраструктурних 

проектів; прискорення розвитку регіонів; підвищення соціально-економічної 

ефективності; покращення механізмів надання публічних послуг; полегшення 
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тягаря, що покладений на державне управління; зниження інвестиційних 

витрат; оптимізація структури фінансування за рахунок використання 

національної та міжнародної підтримки тощо. 

Якщо проаналізувати світовий досвід державно-приватного 

партнерства, то найбільш активного застосування набула така форма як 

концесія. Концесія являє собою найбільш розвинену, перспективну та 

комплексну модель партнерства, оскільки її довгостроковий характер 

дозволяє учасникам здійснювати стратегічне прогнозування та планування 

своєї діяльності, а також диверсифікувати ризики, що сприяє підвищенню 

життєдіяльності проектів. Відмінною ознакою концесії від решти моделей є 

те, що держава як одна із сторін володіє монопольним правом на певні 

ресурси або зайняття певною діяльністю. 

На сучасному етапі українська економіка знаходиться на початку 

складного процесу створення ефективної системи державно-приватного 

партнерства, хоч окремі його моделі застосовувалися і раніше: державно-

приватні підприємства і держзамовлення приватному сектору, оренда 

держвласності та інше. Отже, можна зазначити, що в Україні має місце певний 

досвід залучення приватного сектору до розвитку національної економіки. 

Також ми маємо, хай і не дуже успішний, але все ж досвід реалізації першого 

українського концесійного проекту з будівництва та експлуатації платної 

автомобільної дороги Львів – Краковець. Хоч даний проект і має всі шанси 

стати першим прикладом концесійної дороги в Україні. 

Основними проблемами, які на сьогодні гальмують розвиток державно-

приватного партнерства в Україні є: 

 недостатній рівень уваги держави до реалізації політики у сфері 

державно-приватного партнерства; 

 недосконалість системи управління державно-приватним партнерством; 

 відсутність дієвих заходів із створення умов для розвитку державно-

приватного партнерства; 

 відсутність чіткого розмежування повноважень між органами 

державної влади та координації їх діяльності; 

 наявність галузевих особливостей провадження господарської 

діяльності і складність умов довгострокового та взаємовигідного 

співробітництва між державою і приватними партнерами; 

 низький рівень інституційної спроможності органів державної влади і 

приватного сектору до впровадження державно-приватного 

партнерства; 
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 низький рівень довіри громадян до органів державної влади та 

обізнаності з питань переваг реалізації інвестиційних проектів на 

засадах державно-приватного партнерства; 

 неналежне кадрове забезпечення органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування фахівцями у сфері державно-приватного 

партнерства; 

 недостатній обсяг фінансування реального сектору економіки; 

 несприятливий інвестиційний клімат і складність умов провадження 

підприємницької діяльності під час реалізації проектів державно-

приватного партнерства; 

 наявність проблем у відносинах між органами державної влади і 

приватним сектором під час проведення погоджувальних процедур, 

захисту прав власності інвесторів, розв‘язання господарських 

спорів; 

 складність механізму надання державної підтримки для реалізації 

довгострокових інвестиційних проектів за участю приватних 

партнерів; 

 відсутність ефективного механізму надання державної підтримки у 

сфері державно-приватного партнерства; 

 неузгодженість нормативно-правової бази з питань державно-

приватного партнерства; 

 недосконалість механізму тарифного регулювання та економічна 

необґрунтованість тарифів тощо. 

Розв‘язання проблеми повинне здійснюватися шляхом визначення 

пріоритетних сфер застосування державно-приватного партнерства з 

урахуванням міжнародного досвіду та наявності соціально-економічного 

потенціалу у відповідній сфері; суспільної значущості проекту; 

пріоритетності сфери застосування державно-приватного партнерства у 

забезпеченні економічної, фінансової і гуманітарної безпеки держави; 

методичного та організаційного забезпечення державно-приватного 

партнерства; кваліфікованих кадрів і досвіду залучення приватного сектору 

до реалізації інфраструктурних інвестиційних проектів; прозорості та 

відносної простоти реалізації пілотних проектів. 

Зокрема, важливим для застосування у нашій країні є багатий досвід 

Великобританії (підписано понад 900 проектів, багато з яких у соціальній 

сфері). Не менш важливим є досвід приватного партнерства у Франції, яка 

має значну практику державно-приватної співпраці у сфері інфраструктури, в 
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основному у формі концесій. Концесії є також широко поширеним засобом 

розв‘язання економічних проблем в Італії. 

На особливу увагу заслуговує досвід сусідньої Польщі, де широко 

реалізовуються проекти державно-приватного партнерства, ініційовані 

місцевими адміністраціями та муніципалітетами. Зокрема, на липень 2012 

року в Польщі діяло 25 угод державно-приватного партнерства на загальну 

суму 190 мільйонів євро, в процесі розгляду перебувало ще 325 проектів. 

Розвиток державно-приватного партнерства з урахуванням 

міжнародного досвіду, за умови хоч би часткового вирішення проблемних 

моментів, має стати каталізатором, що сприятиме розвитку економіки та 

соціальної сфери у нашій країні. 

 

 

 

Перетятко Любов Антонівна, 

к. е. н., доцент, 

доцент кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів 

 

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ 

МІЖНАРОДНОГО ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ 

 

Сьогодні міжнародний лізинг − один з найбільш важливих фінансових й 

інвестиційних інструментів в усьому світі. Досвід багатьох країн переконливо 

свідчить про ефективність використання лізингу. 

Нині у розвинутих країнах на лізингові операції припадає 25-30% 

інвестицій. Близько 80% нових видів продукції виготовляється саме на 

орендованому обладнанні. Окрім лізингу обладнання у світі має місце лізинг 

зерна, лізинг робочої сили, інші види лізингу. Тож потенціал цього виду 

економічних відносин і для України відкриває значні перспективи. 

З огляду на перспективність лізингу в розвитку вітчизняної економіки 

можна порекомендувати наступні кроки, які можна назвати стратегічними 

орієнтирами цієї галузі: 

 внесення змін в загальне та спеціальне законодавство з питань лізингу; 

 запровадження механізму інвестиційно-орієнтованої політики 

податкової амортизації для основних засобів виробничого 

призначення при одержанні їх у фінансовий лізинг; 
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 зняття обмеження щодо віднесення на валові витрати вартості 

страхування предметів лізингу; 

 усунення надмірного оподаткування нерезидентів, які здійснюють 

лізингову діяльність в Україні; 

 організація підготовки фахівців з питань лізингу; 

 розробка та розповсюдження серед суб'єктів господарювання 

науково-практичного коментаря до законодавства України з питань 

лізингу та створення консультативного центру для потенційних та 

існуючих учасників ринку лізингу, перш за все, представників малого 

та середнього бізнесу; 

 розробка механізму рефінансування портфелів лізингових угод, 

зокрема, через процедури їх продажу та сек‘юритизації, застосування 

лізингу в державних інвестиційних проектах. 

Значну увагу необхідно приділити перспективним для лізингового 

бізнесу в Україні сферам економіки, серед яких слід виділити сільське 

господарство (об‘єктом лізингу виступає сільськогосподарська техніка), 

транспорт, авіабудівельна промисловість (об‘єктом виступає авіатехніка), 

нафтогазовий комплекс, харчова промисловість (об‘єкт − обладнання для 

закладів громадського харчування). 

У найближчій перспективі Україна за допомогою лізингу може підняти 

свою авіабудівельну промисловість, виходячи з того, що в наш час повітряні 

вантажі є найприбутковішими (за опублікованими даними, обсяги повітряних 

вантажних перевезень в Україні збільшилися за останній рік у 1,7 рази), та 

визнаючи той факт, що наша держава володіє найкращим та найпотужнішим у 

світі вантажним літаком АН-225 "Мрія" і має сприятливе геополітичне поло-

ження, що дозволяє контролювати вантажні перевезення за напрямками: Західна 

Європа − Близький Схід, Близький Схід − Північна Америка (через Північний 

полюс), Західна Європа − Далекий Схід (через Байконур у Казахстані). 

До пріоритетних напрямків використання лізингу в Україні вже 

традиційно можна віднести: високотехнологічні наукоємні галузі (літако- і 

машинобудування, порошкова металургія, кераміка, електрозварювальне 

виробництво, енергозберігаючі технології, нафтогазовий комплекс, 

агропромисловий комплекс); видобувні і металургійні галузі, кольорові 

метали, уран, вугілля, сталь і прокат; виробництво товару народного 

споживання; незавершене виробництво; дрібний бізнес тощо. 

Розширення лізингового ринку є об'єктивним фактом при 

інтернаціоналізації виробництва та фінансової сфери. Як відомо, лізинговий 
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ринок дає можливість імпортувати устаткування багатьом країнам з дуже 

обмеженими ресурсами. Лізинг надійніший при виконанні фінансових 

зобов'язань, ніж інші форми інвестицій. Він не тільки полегшує інвестування 

імпорту промислового обладнання, але і дозволяє забезпечити передачу 

технологій з промислово розвинених країн у ті країни, що розвиваються. 

Оскільки лізинг сприяє активізації інвестиційних процесів, зростанню 

обсягів виробництва, розвитку здорової конкуренції, він всіляко 

підтримується Світовим Банком, Європейським банком реконструкції та 

розвитку, Комісією Євросоюзу, Європейської економічної комісією та 

іншими міжнародними структурами. 

Міжнародний лізинг дещо відрізняється від внутрішнього своєї 

галузевою структурою. Так, наприклад, якщо на внутрішньому 

національному лізинговому ринку переважає виробниче обладнання, 

автомобілі та інше майно, то на міжнародному − судна, літаки, залізничний 

рухомий склад і більше дороге майно. 

Останнім часом особливої ваги та негайної реакції з боку нашого уряду 

потребує екологічна ситуація в країні, а надзвичайно гостро стоїть проблема 

комплексного очищення та знезараження стоків підприємств різних галузей 

промисловості, водопідготовка у побутових і технологічних циклах. Велике 

значення має використання сучасних технологій при ліквідації наслідків 

техногенних катастроф із забрудненням водних басейнів, а також при 

спалахах епідемій. У цьому випадку, на допомогу знову може прийти лізинг. 

Отже, ще раз наголосимо на важливості розробки та здійснення системи 

організаційно-економічних заходів щодо стимулювання та державної 

підтримки лізингу в Україні. Лише в цьому випадку можливе швидке 

зростання такого дуже потрібного виду бізнесу, за допомогою якого 

досягається подвійна мета: розширюються ринки збуту продукції, 

реанімується діяльність виробників засобів виробництва, а господарюючі 

суб‘єкти ринку, у тому числі нові підприємницькі структури, отримають 

можливість розвивати свою виробничу базу. 

Сучасний світовий ринок лізингових послуг зосереджений у світових 

економічних центрах: США, Західній Європі, Японії. Міжнародний ринок 

лізингових послуг вважається одним з найбільш динамічних. 

На сучасному етапі розвитку лізингу відбувається інтенсивне створення 

міжнародних лізингових товариств, асоціацій та компаній в рамках 

глобальної економічної інтеграції. 
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Чалапко (Калник) Лідія Дмитрівна 

к.е.н., доцент, 

доцент кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів  

 

СУТНІСТЬ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Поняття "фінансова безпека" як самостійний об'єкт управління відносно 

нове. Його комплексно і досить детально розглядають сучасні дослідники на 

макрорівні в системі більш загальних категорій − "національній безпеці" або 

"економічній безпеці країни". На рівні суб'єктів господарювання комплексне 

дослідження суті поняття "фінансова безпека" як самостійного об'єкта 

управління в сучасній літературі вивчено ще не достатньо та ідентифікується 

здебільшого звичайно лише як один з елементів економічної безпеки. 

Так, С.Ф. Покропивний вважає, що серед функціональних складових 

(фінансова, інтелектуальна й кадрова, техніко-технологічна, політико-правова, 

інформаційна, екологічна, силова) економічної безпеки саме фінансова складова 

вважається провідною й вирішальною, оскільки за ринкових умов 

господарювання фінанси є "двигуном" будь-якої економічної системи. 

Мельник Л.Г. визначає фінансову безпеку як внутрішньовиробничу 

складову економічної безпеки. У фінансовому менеджменті за достатньо 

глибоких досліджень окремих елементів економічної безпеки фінансова 

безпека підприємства, що пов'язана із забезпеченням його фінансової 

стійкості, нейтралізацією фінансових ризиків, у самостійний об'єкт 

управління також не виділена. На сьогодні необхідним є комплексний підхід 

до уточнення методології фінансової безпеки підприємства, що забезпечує 

захист його фінансових інтересів у процесі розвитку, обумовлює її 

виокремлення в загальній системі управління підприємством. Тому виникає 

необхідність докладного розгляду змісту поняття "фінансова безпека 

підприємства", виявлення найбільш характерних її особливостей. 

Поняття "фінансова безпека підприємства" є синтезованим, інтегруючим у 

собі важливі характеристики категорій "економічна безпека підприємства" та 

"фінанси підприємства", які досить детально розглядаються в сучасній 

літературі, що дає змогу використовувати їх теоретичну основу і методологічний 

апарат під час дослідження важливих змістовних характеристик поняття 

"фінансова безпека підприємства" як об'єкта управління. 
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Бланк І. А. виділяє такі істотні характеристики поняття "фінансова 

безпека підприємства": 1) як основа елемента системи його економічної 

безпеки; 2) як базове значення рівня і структури фінансового потенціалу 

підприємства в забезпеченні цілей його економічного розвитку. Ця роль 

визначається тим, що: фінансова діяльність дає змогу реалізувати економічну 

стратегію підприємства; операції, пов'язані з фінансовою діяльністю 

підприємства, мають стабільний характер, тобто здійснюються постійно; 

фінансова діяльність відіграє велику роль в забезпеченні стабілізації 

економічного розвитку підприємства загалом; ризики, які пов'язані з 

фінансовою діяльністю підприємства (фінансові ризики) за своїми 

негативними наслідками належать до категорії найбільш небезпечних. 

Крім цього, фінансова безпека є системою кількісних і якісних 

параметрів фінансового стану підприємства, що в комплексі відображає 

рівень його фінансової захищеності. У цій характеристиці поняття 

"фінансової безпеки підприємства" можна виділити такі складові: фінансова 

безпека підприємства виражає визначений аспект його фінансового стану, що 

відображає той чи інший рівень його фінансової захищеності; фінансовий 

стан підприємства, що характеризує його фінансову безпеку, відображається 

визначеною сукупністю параметрів; параметри системи фінансової безпеки 

підприємства потребують чіткої якісної і кількісної детермінації. 

Фінансова безпека є універсальною категорією, що характеризує 

захищеність суб'єктів соціально-економічних відносин на всіх рівнях, 

починаючи з держави і закінчуючи кожним її громадянином. Фінансова безпека 

підприємства відображає захищеність його діяльності від негативних впливів 

зовнішнього середовища, а також спроможність швидко усунути різноманітні 

загрози або пристосуватися до існуючих умов, що не позначаються негативно на 

його діяльності. Зміст цього поняття містить у собі систему засобів, які 

забезпечують конкурентоспроможність і фінансову стабільність підприємства, а 

також сприяють підвищенню рівня добробуту працівників. 

Вартий уваги і ресурсно-фунуціональний підхід, у рамках якого 

фінансову безпеку підприємства розглядають як такий стан корпоративних 

фінансових ресурсів і підприємницьких можливостей, за якого гарантується 

найбільш ефективне їхнє використання для стабільного функціонування та 

динамічного розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним 

впливам (загрозам). Дещо по-іншому можна сформулювати визначення 

фінансової безпеки підприємства, якщо скористатись підходом, що 

зреалізований під час обґрунтування суті національної безпеки у ст. 8 ЗУ 
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"Про основи національної безпеки України", як захищеність життєво 

важливих інтересів підприємства, забезпечення його сталого розвитку, 

своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних 

загроз економічним інтересам. 

Дослідження фінансової безпеки суб'єктів господарювання на сьогодні є 

доволі проблемним. Наукових розробок у цій галузі знань практично немає. 

Значно більше уваги приділяється вивченню економічної безпеки 

підприємства загалом. Необхідність постійного дотримання фінансової 

безпеки зумовлюється об'єктивно наявним для кожного суб'єкта 

господарювання завданням забезпечення стабільності функціонування та 

досягнення головних цілей своєї діяльності. Рівень фінансової безпеки 

підприємства залежить від того, наскільки ефективне його керівництво і буде 

спроможним уникнути можливі загрози і ліквідувати шкідливі наслідки 

окремих негативних складових зовнішнього і внутрішнього середовищ. 

Тому важливо зауважити, що джерелами негативних впливів на 

фінансову безпеку суб'єктів господарювання можуть бути: 

1) свідомі чи несвідомі дії окремих посадових осіб і суб'єктів 

господарювання (органів державної влади, міжнародних організацій, 

підприємств-конкурентів); 

2) збіг об'єктивних обставин (стан фінансової кон'юнктури, наукові 

відкриття та технологічні розробки, форс-мажорні обставини тощо). Залежно 

від суб'єктної обумовленості негативні впливи на фінансову безпеку можуть 

мати об'єктивний і суб'єктивний характер. Об'єктивними вважаються такі 

негативні впливи, які виникають не з волі конкретного підприємства чи його 

працівників. Суб'єктивні впливи спостерігаються внаслідок неефективної 

роботи підприємства загалом або окремих його працівників (передусім 

керівників і функціональних менеджерів). 

Головна мета фінансової безпеки підприємства полягає в тому, щоб 

гарантувати його стабільне та максимально ефективне функціонування тепер 

і достатній потенціал розвитку в майбутньому. Тому до основних 

функціональних цілей фінансової безпеки віднесемо: забезпечення високої 

фінансової ефективності роботи; підтримку фінансової стійкості та 

незалежності підприємства; досягнення високої конкурентоспроможності; 

забезпечення високої ліквідності активів; підтримку належного рівня ділової 

активності; забезпечення захисту інформаційного поля і комерційної 

таємниці; ефективну організацію безпеки капіталу та майна підприємства, а 

також його комерційних інтересів. 
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Головна та функціональні цілі зумовлюють формування необхідних 

структуротвірних елементів і загальної схеми організації фінансової безпеки. 

Загальна схема процесу організації фінансової безпеки охоплює такі дії (заходи), 

що здійснюються послідовно або одночасно: 1) формування необхідних 

фінансових ресурсів; 2) загальностратегічне прогнозування та планування 

фінансової безпеки; 3) стратегічне планування фінансово-господарської 

діяльності підприємства; 4) загально-тактичне планування фінансової безпеки; 

5) тактичне планування фінансово-господарської діяльності підприємства; 6) 

оперативне управління фінансово-господарською діяльністю підприємства; 7) 

здійснення функціонального аналізу рівня фінансової безпеки; 8) загальне 

оцінювання досягнутого рівня фінансової безпеки. 

Висновки. Отже, за результатами узагальнення теоретичних основ суті 

поняття "фінансова безпека підприємства", виявивши найбільш характерні її 

особливості, доцільно стверджувати, що це результат політики підприємства 

зі забезпечення належного рівня фінансової безпеки, який відображається 

кількісним та якісним детермінованим характеристикам фінансового стану, 

що забезпечує стабільну захищеність пріоритетних фінансових інтересів 

підприємства від ідентифікованих реальних і потенційних загроз зовнішнього 

і внутрішнього характеру, параметри якого визначаються на основі 

фінансової філософії і створюють необхідні передумови фінансової 

підтримки стійкого зростання в поточному і перспективному періодах. 

 

 

 

Петик Любов Орестівна 

к.е.н., доцент, 

доцент кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів 

 

ПУБЛІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ:  

СУТНІСТЬ ТА ВИДИ 

 

Останніми роками в Україні спостерігається підвищений інтерес 

вітчизняних компаній до первинного публічного розміщення акцій («initial 

public offering» або ІРО). Причинами цього є, по-перше, попит на нові 

інструменти інвестування на рику капіталів; по-друге, максимізація 

капіталізації компаній; по-третє, необхідність диверсифікації інвестицій.   



 
49 

IPO (Initial Public Offering) – це первинне публічне розміщення акцій. 

Ця процедура означає, що компанія виходить на фондовий ринок і проводить 

перший публічний продаж своїх акцій. У світовій практиці здійснення ІРО 

вважається одним із найбільш ефективних та детально відпрацьованих 

засобів залучення інвестицій. Через ІРО фінансується близько 10-15% всіх 

інвестицій в основний капітал на ринках розвинених країн . 

Окрім ІРО існують інші види публічного розміщення: 

1. Follow on (FO). Follow on – це встановлена законом процедура будь-

якого наступного за ІРО публічного розміщення акцій компанії на фондовій 

біржі, за умови, що акції основного випуску вже обертаються на цій біржі, в 

результаті чого компанія-емітент отримує оплату за свої акції.  

2. Primary Public Offering  (РРО ). РРО також часто називають ―public 

offering‖ або ―public distribution‖. На думку більшості спеціалістів, при РРО 

можуть розміщуватися не тільки акції, а й інші цінні папери компанії. По-

друге, при РРО розміщуються цінні папери нового, додаткового випуску. 

Таким чином, РРО не є ІРО, оскільки при ІРО випускаються лише акції і вони 

випускаються вперше. Поняття РРО є ширшим від поняття Follow on, тому 

що при РРО розміщуються будь-які цінні папери компанії, а при Follow on – 

тільки акції, і при РРО відсутня вимога щодо обертання цінних паперів 

компанії на тій самій біржі. 

3. Secondary Public Offering (SPO). Secondary Public Offering має два 

значення. 

По-перше, SPO дослівно перекладається як вторинна публічна 

пропозиція. Метою такого розміщення є виключно підвищення капіталізації 

компанії. По-друге, під SPO розуміють продаж акціонерами компанії всіх або 

частини своїх акцій. У цьому випадку кількість акцій компанії не 

збільшується і, відповідно, власність існуючих акціонерів не розмивається. 

4. Direct Public Offering (DPO). DPO -  це встановлена законом 

процедура публічного розміщення акцій компанії безпосередньо 

індивідуальним інвесторам, минаючи фондову біржу, в результаті чого 

компанія-емітент отримує плату за свої акції.  

5. Private placement. Private placement – це встановлена законом 

процедура приватного розміщення цінних паперів компанії серед обмеженого 

кола інвесторів поза межами фондової біржі, в результаті чого компанія-

емітент отримує плату за свої цінні папери.  Private placement  прямо 

протилежна процедурі public offering (публічного розміщення), тому Private 

placement не слід відносити до різновиду ІРО.   
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6. Piggyback Offering (PBO). Piggyback offering  має місце, коли 

компанія та її акціонери, які бажають продати свої акції, одночасно публічно 

розміщують такі цінні папери.  

В основі Piggyback offering лежить поділ реєстраційних прав на цінні 

папери на два види: право вимоги, яке дозволяє інвесторам ставити питання 

про реєстрацію своїх акцій для продажу при публічному розміщенні акцій 

будь-коли; право на включення (piggyback) своїх акцій у публічну 

пропозицію, яка вже ініційована.   

Процедура IPO вважається одним з найефективніших механізмів 

залучення інвестицій на фондовому ринку та є досить важливим і 

відповідальним кроком у намаганні компаній вийти на більш цивілізований 

рівень ведення бізнесу. 

Переваги ІРО для компанії-емітента, акціонерів та інвесторів: 

1. Залучення довгострокового капіталу, який не потрібно повертати. 

ІРО не створює боргового тягаря. Ця обставина робить привабливим 

залучення інвестицій і дозволяє використовувати IPO для збалансування 

власних і позикових коштів компанії. Це покращує фінансовий стан компанії, 

забезпечуючи її засобами для додаткового розвитку. Залучені на таких 

умовах кошти компанія може використовувати на свій розсуд, але з 

врахуванням очікувань інвесторів. 

2. Отримання ринкової вартості та підвищення капіталізації компанії. 

Лише завдяки ІРО компанія отримує дійсно ринкову капіталізацію. Таке 

визначення ринкової вартості компанії не лише підвищує її рейтинг, а й 

відкриває доступ до дешевших фінансових ресурсів, сприяє переходу 

компанії на новий рівень розвитку. 

3. Покращення фінансового стану компанії. При IPO відбувається 

збільшення власного капіталу компанії (по-перше, за рахунок збільшення 

акціонерного капіталу внаслідок продажу акцій компанії, по-друге, за 

рахунок додаткового капіталу внаслідок отримання емісійного доходу). Крім 

цього, акції можуть бути засобом платежу. 

4. Залучення інвестицій у майбутньому на більш вигідних умовах. 

Отримання статусу публічної компанії супроводжується, як правило, ростом 

її чистої вартості та збільшенням власних коштів. 

5. Покращення іміджу, кредитного рейтингу та престижу компанії. 

Високий публічний статус дає компанії безперечні переваги в 

налагодженні комерційних стосунків з потенційними контрагентами, 

оскільки з точки зору контрагентів, компанія, чиї акції котируються на 
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фондовому ринку, є надійним діловим партнером, що гарантовано виконує 

свої зобов‘язання.  

Окрім того, що IPO свідчить про суспільну підтримку компанії, 

публічний статус дозволяє власникам компаній в певному значенні посилити 

економічну безпеку свого бізнесу. 

6. Отримання дивідендів та доходу за рахунок зміни вартості ціни 

акції. Ця перевага, у першу чергу, стосується інвесторів, адже вони купують 

акції, розраховуючи на те, що у майбутньому вони продадуть ці акції 

дорожче.  

7. Диверсифікація капіталу. Купуючи акції різних компаній, інвестор 

страхує себе від можливих втрат.  

8. Довгострокове інвестування. Участь в ІРО можна рекомендувати 

довгостроковим інвесторам, котрі можуть перечекати погіршення ринкової 

кон‘юнктури.  

9. Придбання акцій. Завдяки ІРО інвестори мають можливість придбати 

акції, які досить важко придбати на вторинному ринку. 

Негативні моменти ІРО: 

1. Вимоги до розміру компанії (величина капіталу). Вихід на зарубіжні 

фондові площадки (наприклад, на NYSE, LSE та ін.) компанії можуть 

здійснити, якщо їхня капіталізація перевищує, як правило,  0 млн доларів 

США. 

2. Значні  витрати на здійснення ІРО. Вважається, що здійснення ІРО є 

одним із найбільш дорогих способів залучення фінансування, проте в деяких 

випадках саме ІРО є найбільш ефективним та необхідним інструментом.  

3. Залежність від кінцевого результату, оскільки після ІРО у компанії 

з’являються зобов’язання, від яких вона вже не може відмовитись. Перехід 

компанії від закритої до публічної вимагає чіткого розуміння того, що тепер її 

діяльність контролюється інвесторами.  

4. Зміна часток акціонерів. У частини акціонерів може відбутися 

розпилення їхньої частки, що може призвести на зниження можливості 

управляти компанією. Може виникнути конфлікт інтересів акціонерів щодо 

обсягу пакету, що розміщується. Тому даний фактор також слід враховувати 

при прийнятті рішення про ІРО.  

5. Великі ризики для інвесторів та тимчасове їхнє перебування у 

збитковій зоні. Адже вкладені кошти не відразу приносять дохід. 

Перебування довгострокових інвесторів у зоні збитковості зумовлене 

невизначеністю щодо поведінки ринку у тій чи іншій ситуації.  
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Висновки. Викладені вище переваги ІРО – це лише вершина айсберга. 

Сам факт проведення ІРО є позитивним для компанії, тому що це означає, що 

вона достатньо виросла, щоб претендувати на залучення капіталу таким 

чином. Адже ІРО застосовують тоді, коли у компанії є потреба у достатньо 

великому обсязі коштів на масштабне розширення. 

Компанія, яка прагне провести вдале розміщення своїх акцій, вирішує 

достатньо великий обсяг завдань, деякі з яких не могли би бути вирішені без 

проведення ІРО. IPO – це, перш за все, черговий ступінь у розвитку компанії. 

 

 

 

Полянчич Тетяна Михайлівна, 

к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки  

та теорії фінансів 

 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ  

І ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ 

 

Досвід високорозвинутих країн засвідчує, що економічне зростання 

окремих країн та їх міжнародна конкурентоспроможність визначальною 

мірою обумовлюються наявністю потужного інноваційного потенціалу, тому 

створення сприятливих умов для підвищення активності реалізації інновацій 

на вітчизняних підприємствах набуває особливого значення. 

Сучасний стан розвитку інноваційної сфери України визначається 

рівнем фінансування. Здійснення інноваційної діяльності вітчизняними 

підприємствами потребує значних фінансових ресурсів. Однак в Україні 

спостерігається недостатній їх обсяг. Це зумовлене складним процесом 

залучення фінансових ресурсів насамперед через несприятливий 

інвестиційний клімат. 

Серед показників, що характеризують інноваційну сферу країни, є 

частка інноваційно-активних підприємств. За даними Державної служби 

статистики України, у 2014 р. інноваційною діяльністю у промисловості 

займалися 1609 підприємств, що становить 16,1 % від загальної кількості 

обстежених промислових підприємств. При цьому мала місце тенденція до 
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зменшення кількості інноваційно-активних підприємств не тільки в 

Донецькій і Луганській областях, а й в Одеській, Миколаївській, 

Кіровоградській, Тернопільській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, 

Чернівецькій областях. Однією з головних причин низького рівня 

інноваційної активності з боку підприємств, є соціально-економічна криза і 

падіння курсу національної валюти.  

Загальний обсяг фінансування інноваційної діяльності у 2014 р. 

становив 7695,9 млн. грн. що на 1866,7 млн. грн. менше ніж у 2013 р.  

Слід відзначити, що основним джерелом фінансування витрат, на 

здійснення технологічних інновацій, залишаються власні кошти промислових 

підприємств, частка яких у загальній структурі впродовж 2013-2014 рр. 

становила 73-85%. Відбулося скорочення обсягу фінансування інноваційних 

робіт іноземними інвесторами – до 1,8 %, що на 11,3 % менше ніж у 

2013 році. Частка фінансування витрат на інновації, за рахунок бюджетних 

коштів, в 2014 р. у порівнянні з 2013 р. зросла на 4,2 %. Однак бюджетних 

коштів не є достатньо, оскільки на вітчизняних підприємствах є висока 

питома вага морально і фізично спрацьованих основних засобів, які 

підлягають заміні в умовах жорсткої конкуренції. Це призводить до 

відставання в технологічному плані та знижує їхню конкурентоспроможність 

на міжнародних ринках. 

Упродовж 2013–2014 р., із загального обсягу витрат на інноваційну 

діяльність, найбільше коштів спрямовано на придбання машин, обладнання 

та програмного забезпечення і становить 58-67 %. На фінансування 

внутрішніх науково-дослідних розробок (НДР) витрачено 1221,5 млн. грн. у 

2014 р., що на 90,6 млн. грн. менше ніж у 2013 р. Витрати на зовнішні НДР 

зросли на 206,7млн.грн. На придбання нових технологій у 2014 р. витрачено 

лише 0,6 % із загального обсягу витрат. 

Варто зазначити, що успішність діяльності вітчизняних підприємств 

залежить від використання передових технологій, а конкурентоспроможність 

продукції - від відповідності технічного рівня. Відтак важливою складовою 

інноваційного процесу є трансфер технологій.  

У 2014 році промисловими підприємствами придбано 426 нових 

технологій в Україні, що на 86 од. менше ніж у 2013 р. Також скоротилась 

кількість придбаних  нових технологій за межами України на 22 од. 

Аналіз сучасного стану інноваційної діяльності показує, що однією із 

найважливіших причин, що гальмує подальший інноваційний розвиток в 

Україні є недостатнє фінансове забезпечення інноваційної діяльності.  
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У процесі дослідження проблем фінансування інноваційної діяльності 

варто виділити два системних бар'єра у доступі до фінансів, з якими 

стикаються інноваційні підприємства, зокрема малі інноваційні фірми: 

відмінності в інформації, доступної про фірму між підприємцями та 

інвесторами, і недостатній рівень обізнаності малих інноваційних фірм про 

венчурне інвестування в Україні. Нестабільна політична ситуація в Україні 

спровокувала падіння показників фінансово-господарської діяльності 

підприємств, а це у свою чергу призвело до кризи неплатежів в 

промисловості, зокрема обмежило можливість фінансування інновацій за 

рахунок прибутку. Серед інноваційно-активних фірм, що діють на території 

України, спостерігається призупинення або ж «замороження» на стадії 

стартапу інноваційних проектів до покращення та стабілізації макроеконо-

мічного клімату та безпеки. 

З метою активізації інноваційної активності підприємств необхідно: 

 збільшувати обсяги фінансового забезпечення інноваційної 

діяльності, наукових розробок, в тому числі із залученням різних 

недержавних джерел фінансування. 

 спрямувати бюджетні кошти у найважливіші науково-дослідні й 

дослідно-конструкторські роботи, що відповідають пріоритетним 

напрямкам; 

 організувати процес трансферу технологій шляхом створення 

науково- дослідницьких центрів, які б надавали послуги у сфері 

трансферу технологій; 

 забезпечити правильну адекватну політику, спрямовану на 

розширення можливості регіону ефективно поглинати інвестиційні 

кошти для інноваційної діяльності шляхом налагодження кооперації 

академічного наукового сектору, консалтингових приватних фірм, 

аутсорсингових підприємств та виробничого сектору, контролю з 

боку держави за цільовим використанням бюджетних коштів. 

Важливе завдання держави − забезпечити створення сприятливого 

середовища, в якому вітчизняні підприємства зможуть підвищувати свої 

конкурентні переваги. 
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Голинський Юрій Олегович 

к.е.н., асистент кафедри міжнародної економіки  

та теорії фінансів 

 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТІВ 

ЯК НАПРЯМ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ 

ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

 

У сучасних умовах фінансово-економічної кризи, рецесії, значних 

валютних коливань, а також прямих загроз національній (і в тому числі 

фінансовій) безпекам країни, надзвичайно важливим є забезпечення 

надійності та стабільності виконання основного фінансового плану – 

Державного бюджету України. Даний процес є складним та багатогранним, 

а визначальну роль у ньому відіграє Державна казначейська служба 

України. 

За таких умов органи Казначейства України є важливими учасниками 

процесу управління загальнодержавними та місцевими фінансами. Питання 

оцінки та аналізу процесів обслуговування бюджетів всіх рівнів є одними із 

найскладніших та найактуальніших економічних проблем. Крім того, 

очевидно, що якісне обслуговування бюджетів всіх рівнів є обов‘язковою 

умовою розвитку державних фінансів та економіки загалом. 

Казначейська система є невід‘ємною частиною функціонально-

правового механізму регулювання фінансових потоків держави. Якість 

прийняття управлінських рішень на політичному рівні в бюджетній сфері 

залежить від швидкості та якості інформації щодо виконання раніше 

прийнятих. Справедливо стверджувати, що жодна інша система виконання 

бюджету, крім казначейської, не дає можливості швидко надавати 

інформацію про касове виконання бюджетів в розрізі різноманітних 

класифікацій. У свою чергу, є підстави вважати, що можливості 

вдосконалення процесу обслуговування бюджетів ще не вичерпані. 

Важливим є той факт, що низка вчених до сьогодні вважають, що 

переведення касового виконання бюджетів до компетенції органів 

казначейства було недоречним. Серед аргументів такої позиції найчастіше 

називаються: 
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 додаткові адміністративні затрати на організацію виконання 

казначейських функцій; 

 дублювання певних функцій, зокрема, в частині контролю (при 

цьому, в чинній редакції Бюджетного кодексу повноваження різних 

органів бюджетного контролю чітко розмежовані); 

 зниження якості контролю за цільовим використанням бюджетних 

коштів у зв‘язку із формальним ставленням до цього працівників 

органів казначейської служби (контроль здійснюється головним 

чином на предмет наявності відповідної статті в кошторисі, 

відповідності витрат по даній статті, а не економічне обґрунтування 

доцільності проведення такого роду видатків конкретною 

установою). 

Тому, в умовах перебігу суспільної дискусії щодо необхідності 

існування ДКСУ та на підставі проведеного аналізу окремих ознак 

банківської та казначейської систем виконання бюджетів в Україні, нами 

узагальнено основні переваги останньої. 

До них зокрема належать: 

 достатня безпека зберігання фінансових ресурсів держави за 

допомогою мережі Національного банку України (зосередження 

бюджетних коштів на ЄКР в НБУ зменшує ризик їх втрати); 

 можливість повноцінного контролю за потоками бюджетних коштів 

як між рівнями бюджетної системи, так і від усіх розпорядників до 

кінцевих отримувачів бюджетних коштів; 

 можливість оперативного управління коштами державного бюджету 

на підставі деталізованого обліку усіх без винятку операцій щодо 

отримання доходів та фінансування видатків бюджетів всіх рівнів; 

 скорочення термінів надходження коштів на рахунки бюджетів (в т.ч. 

місцевих) для фінансування видатків (як мінімум, на один день 

порівняно з банківською системою обслуговування бюджетів); 

 поява можливості і в подальшому підвищенні швидкості оборотності 

коштів держави; 

 існування надійної та безпечної платіжної системи у сфері державних 

фінансів 

У дослідженні також проаналізовано обсяг видатків, які здійснює 

держава на функціонування окремого органу – Державної казначейської 

служби України. Станом на 2015 р. в Україні функціонує 661 управління, які 

обслуговують 58,5 тисяч клієнтів. Органи казначейства фінансуються 
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повністю за рахунок Державного бюджету України – як загального, так і 

спеціального фондів. У 2015 р. сукупні видатки на функціонування служби 

склали 864 млн грн. Зазначена сума є більшою від аналогічних видатків у 

2011 р. – на 75 млн грн., а найбільше видатків на службу спостерігалися у 

докризовому 2013 р. – 969 млн грн. 

Досліджено, що надзвичайно важливим інструментом забезпечення 

ефективного функціонування органів державної влади є використання 

сучасних інформаційних технологій. Не виключенням є і органи Державної 

казначейської служби України, від яких значною мірою залежить як 

функціонування фінансової системи держави, так і забезпечення фінансової 

безпеки України, що стало особливо актуальним останнім часом. 

Використання сучасних досягнень в сфері інформаційних технологій 

органами ДКСУ дозволяє максимізувати реалізацію їхнього потенціалу щодо 

виконання покладених на них функцій. 

Оптимальним часовим відрізком для запровадження цього є період до 

2017 року. 

Уведення новітніх наукових досягнень в сфері інформаційних систем та 

технологій у практику передбачає утворення нових форм організації 

фінансової діяльності органів ДКСУ (і їхніх структурних підрозділів), що 

вигідно відрізнятимуться від уже існуючих. Воно дозволить оптимізувати 

взаємодію усіх фінансових органів між собою, а також із органами державної 

влади та місцевого самоврядування за допомогою спільного доступу до 

єдиної інформаційної бази грошових потоків та фінансових ресурсів системи 

державних фінансів, а також наддасть можливість отримувати різноманітні 

інформаційні послуги шляхом використання мережі Інтернет.  Відтак, 

Впровадження запропонованих заходів є реальним протягом наступних 2-3 

років.  

Крім того, в умовах нестачі кваліфікованих фахівців сфери 

інформаційних технологій на центральному рівні та з метою створення 

необхідних передумов стабільної роботи інформаційної системи ДКСУ 

пропонуються такі заходи: 

 модернізувати політику добору і збереження кадрів, осучаснити 

роботу HR-підрозділів та управлінь; 

 сприяти перманентному забезпеченню гідної мотивації працівників 

ІТ-підрозділів системи Казначейства, головним чином в частині 

заробітної плати. Забезпечити конкурентоспроможність вакансій ІТ 

працівників Державного Казначейства на ринку праці; 
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 проводити регулярні навчання та тренінги для адміністраторів 

інформаційної системи із залученням до цього процесу провідних 

фахівців із сертифікованих навчальних центрів; 

 забезпечити використання найновіших програмних та системних 

продуктів; 

 модернізувати адміністративні процеси, що мають місце під час 

використання новітніх технологій обслуговування бюджетів усіх 

рівнів; 

 налагодити регулярне навчання працівників окремих структурних 

підрозділів ДКСУ на предмет використання сучасних інформаційних 

технологій; 

 сформувати уніфіковані схеми типових організаційно-технологічних 

рішень у сфері використання інформаційних технологій органами 

Казначейства України. 

Вважаємо, що вирішення зазначених проблем дасть вагомий поштовх 

до оздоровлення і реформування виконавчої гілки влади, суспільний запит на 

яке став очевидним в результаті соціально-економічних революційних змін в 

останні роки. 
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АНАЛІТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ 

СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

Кризовий фінансовий стан, стрімке зростання кількості ліквідованих та 

реорганізованих банків, заморожування депозитних вкладів, збиткова 

діяльність, надмірно висока вартість кредитних продуктів – це риси, якими 

характеризується сучасна банківська система України. Ефективні методичні 

інструменти ранньої діагностики фінансової стійкості, їх вчасне застосування 

можуть сприяти покращанню стану банківської системи України.  

Найбільш об‘єктивним показником фінансової стійкості є коефіцієнт 

фінансової стійкості. У банківництві коефіцієнт фінансової стійкості 

розраховується як відношення власного капіталу до активів банку та 

характеризує спроможність банку погашати можливі фінансові ризики 

власними коштами. Проблематичним є питання нормативного значення цього 

показника. Скоріше за все, правильною є точка зору, що економічно 

доцільним рівнем цього показника в кризовий період є 0,5–0,6, тобто на 50–

60 % банк зобов‘язаний покривати власним капіталом ймовірні ризики за 

активними операціями й зобов‘язаннями.  

Багатьма потенційними вкладниками недостатньою мірою розуміється 

роль та ефективність фонду гарантування вкладів. Охарактеризувати цей 
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аспект  фінансової стійкості дозволяє відношення власного капіталу до 

депозитного портфеля банку. Економічно доцільне значення цього показника 

– 70 %. 

Із урахуванням того, що основними активними операціями банку є 

кредитно-інвестиційні, для яких характерний найвищий ступінь фінансових 

ризиків, економічно необхідним буде покриття власним капіталом цих 

ризиків хоча б на 70 %. Незважаючи на існування практики резервувань, 

страхування ризикових кредитів, часто ці механізми є недієвими. Тому, з 

метою визначення можливості банку покривати ризики за кредитними 

операціями, доцільно розраховувати відношення власного капіталу до 

кредитного портфеля з економічно доцільним значенням 0,7. 

Однією із проблем фінансової стійкості банку є розбалансування 

фінансових потоків за обсягами, термінами й відсотковими ставками. 

Фінансова стійкість в аспекті балансування фінансових потоків розглядається 

з позиції ліквідності. Адже однією із ключових причин складного 

фінансового стану багатьох банків стала саме ліквідність, яка залежить як від 

кількісного співвідношення активів і зобов‘язань, так і якісного стану 

дохідних активів і зобов‘язань. Саме якісній стороні активів і зобов‘язань 

часто приділялась неналежна увага. Тому доцільно розраховувати показник, 

що характеризує  співвідношення якісних дохідних активів і зобов‘язань. Під 

якісними дохідними активами розуміються кредити за мінусом простроченої 

заборгованості. До якісних зобов‘язань можна віднести строкові депозити. 

Звідси показник загальної ліквідності банку – різниця між кредитами за 

мінусом простроченої заборгованості та строковими депозитами.  

Фінансову стійкість як результат раціональності формування активів і 

пасивів характеризують такі показники, як рентабельність власного капіталу 

та рентабельність активів. Дискусійним залишається питання рекомендацій-

них чи нормативних значень цих показників.  

Для виявлення тенденцій фінансової стійкості банківської системи 

України нами побудовано табл. 1.  

Динаміку значень інтегрального показника фінансової стійкості цієї 

системи характеризує спадна тенденція. Частка власного капіталу у пасивах 

за 2009–2013 роки хоч і несуттєво, та все ж зросла, що є ознакою 

збільшення фінансових можливостей банків. Покриття власним капіталом 

депозитного портфеля коливалось навколо досить низького рівня. 

Можливості забезпечення власним капіталом кредитного портфеля, частка 

якого у активах за проаналізований  період перевищувала 70 %, для  
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більшості років не досягала 20% і лише для двох років трохи перевищила 

цей рівень. Таким чином, формування структури активів і пасивів 

банківської системи за аналізований період характеризувалось високим 

ступенем фінансових ризиків. Фінансова стійкість банків перебуває під 

суттєвим впливом зміни обсягів депозитів і кредитів, які у свою чергу 

залежать від макроекономічних показників, зокрема від зміни валютного 

курсу й зміни індексу інфляції.  

 

Таблиця 1 
Показники фінансової стійкості банків України у 2008–2014 роках* 

Показник 

0
1

.0
1

.2
0

0
8

 

0
1

.0
1

.2
0

0
9

 

0
1

.0
1

.2
0

1
0

 

0
1

.0
1

.2
0

1
1

 

0
1

.0
1

.2
0

1
2

 

0
1

.0
1

.2
0

1
3

 

0
1

.0
1

.2
0

1
4

 

0
1

.1
1

.2
0

1
4

 

Відношення власного 
капіталу до пасивів 

0,12 0,13 0,13 0,15 0,15 0,15 0,15 0,13 

Відношення власного 
капіталу до депозитного 

портфеля 
0,25 0,33 0,35 0,33 0,32 0,30 0,29 0,26 

Відношення власного 
капіталу до кредитного 

портфеля 
0,14 0,15 0,15 0,18 0,19 0,21 0,21 0,17 

Відношення якісних 
кредитів до строкових 

депозитів 
2,7 3,1 3,3 2,6 2,4 1,9 1,8 2,1 

Коефіцієнт рентабельності 
активів 

0,02 0,01 -0,04 -0,01 -0,01 0,00 0,00 -0,01 

Коефіцієнт рентабельності 
капіталу 

0,13 0,09 -0,33 -0,10 -0,05 0,03 0,01 -0,09 

Інтегральний показник 
фінансової стійкості 

3,32 3,82 3,56 3,10 2,99 2,64 2,51 2,60 

*Розраховано за даними НБУ. 

 

З метою дослідження впливу цих двох чинників, а також зміни 

депозитів на зміни обсягів кредитів на даних табл. 2 побудовано таку 

регресійну модель:  

 

Y = 4,30-1,19Х1+4,31Х2+2,81Х3, 

де Y  – темп приросту / зниження обсягу кредитів; Х1 – темп приросту / 

зниження курсу гривні до долара США; Х2 – темп приросту /зниження 

індексу інфляції; Х3 – темп приросту / зниження обсягу депозитів. 
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Таблиця 2 
Темпи приросту / зниження окремих фінансових показників* 

Місяці 2014 року 

Темп приросту / 
зниження курсу 

гривні до долара 
США 

Темп 
приросту/ 
зниження 

індексу 
інфляції 

Темп 
приросту/ 
зниження 

обсягу 
депозитів 

Темп 
приросту/ 
зниження 

обсягу 
кредитів 

лютий 5,64 0,4 3,53 8,04 
березень 15,89 1,6 -0,87 2,61 
квітень 16,30 1,1 -0,15 0,97 
травень 1,48 0,5 -1,13 -0,23 
червень 0,12 -2,7 -1,07 -2,70 
липень -0,36 -0,6 -0,36 0,04 
серпень 10,49 0,4 4,06 4,55 

вересень 0,22 2,1 -2,41 -3,40 
жовтень -0,65 -0,5 -4,27 -0,81 
листопад 14,15 -0,5 -1,40 -45,08 

*Розраховано за даними НБУ. 

 

Коефіцієнт детермінації для моделі становить 0,63. Це означає, що 

включені в модель чинники на 63 % впливають на зміну результативного 

показника, а решта 37 % припадає на вплив інших факторів. Отриманому 

коефіцієнту детермінації відповідає коефіцієнт кореляції, який близький 

до 0,80, Це свідчить на користь визнання побудованої нами моделі 

адекватною.  

 

 

 

Мищишин Орест Якович 

к. фіз.-мат.н., доцент, 

доцент кафедри економічної кібернетики  

 

АНАЛІЗ РЕЙТИНГУ  

НАДІЙНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

 

Одним із джерел інформації про надійність банківських інституцій є 

рейтинги. Рейтинги безпеки українських банків складають різноманітні 

агенції, страхові компанії та інші організації. Оцінити достовірність цих 

рейтингів можна лише у тому випадку, якщо системно проаналізувати їх 

параметри та джерела отримання даних для складання. 
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У період економічної кризи громадяни України активно вилучали 

строкові депозити і переводили їх на поточні рахунки або конвертували у 

валюту. Останнім часом можна спостерігати  приплив депозитів у вітчизняну 

банківську систему. Однак тенденція до пожвавлення депозитного бізнесу 

виглядає досить непевною з огляду на значну кількість невирішених проблем 

на банківському ринку. Чи не головною серед них залишається 

недокапіталізація банківської системи України (вона, за різними оцінками, 

становить від 30 до 100 млрд грн ) – попри те, що протягом кризового періоду 

відбулися суттєві інвестиційні вливання в неї з боку власників та держави. 

Ситуація загострюється тим, що всі українські банки зазнають масштабних 

втрат через ріст неплатежів за кредитами. А поповнюючи обов‘язкові резерви 

на вимогу НБУ, банківські інституції заганяють у глибокий мінус свої 

фінансові результати і потерпають від проблем з ліквідністю. 

Враховуючи песимізм зовнішніх інвесторів та вимивання оборотних 

коштів корпоративних клієнтів, гроші населення – вкрай необхідний ресурс 

для виснажених кризою українських банків, за який точиться жорстока 

конкурентна боротьба. У ній банки активно застосовують й нецінові методи 

залучення вкладників. Така політика – єдиний спосіб втримати ліквідність, 

розрахуватися із старими вкладниками і показати хоч якийсь приріст за 

депозитами. 

Громадяни, які вирішили вкласти гроші у банк, стикаються з 

проблемою вибору серед широкого спектру депозитних програм різних 

комерційних банків. Однак слід пам‘ятати, що високі ставки за депозитами, 

які здатні перекрити інфляцію, зазвичай пропонують установи, які 

потерпають від проблем з ліквідністю. Таким чином, оцінка фінансової 

стійкості банку замість оцінки депозитних ставок повинна відігравати 

пріоритетну роль при виборі банку. 

Розглянемо Рейтинг безпеки українських банків для вкладників 

депозитів однієї з рейтингових агенцій (табл. 1). У його формуванні брали 

участь інвестиційні компанії Astrum Investment Management, Bonum Group, 

Concorde Capital та Foyi Securities. Рейтинг безпеки українських банків для 

вкладників – інформаційний проект, спрямований на комплексне оцінювання 

найбільших за обсягом активів банків України. Він враховує найбільш 

важливі для вкладників фактори привабливості банківських установ, 

значення яких можна визначити на основі публічної інформації. Об‘єкт 

рейтингу – комерційні банки першої та другої груп за класифікацією НБУ, а 

також третьої групи, якщо вони входять у топ-50 рейтингу Асоціації українських 
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Таблиця 1 
Рейтинг надійності та фактори, які визначають рівень надійності  
комерційних банків України для вкладників депозитних вкладів 
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Ощадбанк 4 4 4 4 3 4 3 2 АA = 12,30 

Укрексімбанк 4 4 4 4 3 3 4 1 А ++ 4,61 

PryvatBank 2 3 4 1 3 3 3 3 A + -6,94 

Райффайзен Банк 

Аваль 

3 3 4 3 1 3 1 4 BBBB + -1,42 

Брокбізнесбанк 3 4 4 1 3 4 3 1 BBBB = 3,59 

Експрес-Банк 4 3 4 1 3 4 3 4 BBBB - 16,86 

Альфа-Банк 4 3 4 3 2 4 2 1 BBB + 27,60 

Дельта 4 3 4 1 3 4 3 3 BBB - 17,74 

Кредит-Дніпро 3 3 4 2 3 4 3 3 BBB - 15,92 

Український 

професійний банк 
2 4 4 1 3 2 3 4 BBB - -7,48 

Укрсиббанк 3 3 3 3 1 3 4 1 BB ++ 17,52 

Кредобанк 3 4 4 3 1 3 4 2 BB - 2,20 

Хоум Кредит Банк 2 4 4 3 3 3 3 1 BB = 19,19 

Укрсоцбанк 2 3 2 3 3 2 3 2 BB + -9,18 

ВТБ Банк 3 2 3 3 3 4 2 3 BB + 43,20 

Індустріал Банк 2 3 4 1 3 3 3 4 BB = -0,63 

Мега Банк 2 4 3 2 3 3 4 2 B = -30,92 

Правекс-Банк 3 3 4 3 1 3 1 3 B + 1,05 

Хрещатик 2 3 4 1 3 4 2 4 B = 3,14 

Імекс Банк 1 4 4 1 2 1 4 4 B - -37,26 

ПУМБ 2 4 4 1 1 2 1 4 B = -1,64 

Сбербанк Росії 4 3 4 3 1 3 1 4 B + 29,30 

Південний 3 3 4 1 3 3 3 1 B - -4,71 

Укргазбанк 1 4 4 2 1 1 4 3 B - -41,25 

Експобанк 3 3 4 1 2 3 2 3 CCCC - -16,63 

Про кредит Банк 3 2 4 3 1 3 4 1 CCCC - -16,84 

Кредитпромбанк 2 3 3 2 2 3 2 3 CCCC - -25,16 

Ерсте Банк 4 2 4 3 1 4 1 2 CCC ++ 118,88 

Унікредит Банк 3 2 3 3 2 3 2 3 CCC ++ -4,56 

Універсал Банк 4 2 4 3 1 4 1 2 CCC + 26,66 

Форум 3 3 3 3 1 3 1 1 CCC + 17,62 

VAB Банк 2 3 3 3 1 3 1 4 CCC = -23,52 

СЕБ-Банк 4 2 4 3 1 1 1 3 CC = 89,98 

ОТП Банк 3 2 2 3 1 3 3 4 CC + 18,25 

Київ 1 4 4 2 1 1 1 2 CC = -43,96 

Родовід Банк 1 4 2 2 1 1 4 3 CC - -55,62 

Промінвестбанк 1 2 4 3 1 2 1 2 CC + 0,00 

Індекс Банк 3 2 4 3 1 2 2 1 C = -5,58 

Донгорбанк 3 3 4 1 1 4 1 1 C + 0,16 

Фінанси та Кредит 1 3 3 1 2 2 2 3 C - -34,91 

Сведбанк 2 3 3 3 1 1 1 3 C + 5,12 

Київська Русь 2 2 3 2 2 2 2 2 C - -21,09 

Надра 1 1 1 2 1 2 1 3 D -- -20,63 
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банків (АУБ) за обсягом депозитів фізичних осіб. Предмет рейтингу – 

привабливість банків для вкладників, що визначається кількісно як загальна 

сума балів факторів привабливості (від 1 до 4), зважених на важливість 

кожного фактора (від 0% до 100%). При цьому головне значення має не 

тільки рейтингова категорія групи банку, а також його порядковий номер у 

таблиці. Якісно привабливість банків визначається рейтинговою категорією 

групи банків (A, B, C чи D), що залежить від суми загального заліку. 

 

Таблиця 2 
Розрахунок значень рейтингових факторів 

№ 
з/п 

Фактор Показник Формула* 

1 
Довгостроковий приплив або 

відплив депозитів 
Приріст депозитів за рік мр Деп.

мр Деп. - Деп 

 

2 
Відповідність капіталу 

активам 
Коефіцієнт достатності капіталу 

чА

ВК

 

3 Ліквідність банку Коефіцієнт ліквідності 
чА

ГК

 

4 
Рівень іноземної чи державної 

підтримки 

Державна власність** чи 
входження у міжнародну 

фінансову групу 
— 

5 
Ефективність діяльності 

банку 
Рентабельність власного 

капіталу ВК

ФР

 

6 
Поточний приплив або 

відплив депозитів 
Приріст депозитів за квартал мк Деп.

мк Деп. - Деп 

 

7 
Поточний приріст або 

зменшення власного капіталу 
Зміна власного капіталу за 

півріччя пп ВК.

пп ВК. - ВК. 

 

8 
Зміна довіри банків-

партнерів 
Динаміка коштів інших банків за 

квартал мк КБ.

мк KББ - KББ 

 

9 Загальний залік 
Сума балів факторів, зважених на 

відповідні ваги 
ЗЗ  

* – умовні позначення, використані у формулах, означають: Деп. – депозити; КБ – кошти 
інших банків; ВК – власний капітал; чА – чисті активи (активи банку, зменшені на суму 
резервів за активними операціями); ГК – грошові кошти (кошти в НБУ, в інших банках 
та готівкові кошти банку); ФР – фінансовий результат (прибуток або збиток); Зоб. – 
зобов’язання; Хпп – показник «Х» півроку тому; Хмр – показник «Х» на аналогічну дату 
минулого року; Хмк – показник «Х» на аналогічну дату минулого кварталу. 
** – щойно рекапіталізовані державою банки отримали 1 бал, а не 4 з огляду на 
незавершеність процесу реструктуризації та збереження невизначеності щодо їх 
майбутнього. 

 

Джерела даних для складання рейтингу надійності – показники 

квартальної звітності банків, опубліковані на офіційних сайтах НБУ, АУБ, а 

також на корпоративних сайтах банків, що беруть участь у рейтингуванні. 

Для визначення фактора «Рівень іноземної чи державної підтримки» 

використовується офіційна інформація НБУ про власників істотної частки 
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банку, а також дані інформагентств та власна інформація рейтингової агенції. 

При складанні рейтингу до уваги беруть фактори (табл. 2), що визначають 

привабливість банків з точки зору вкладників. Рівень важливості кожного із 

факторів визначається шляхом присвоєння йому ваг-множників, сума яких 

дорівнює одиниці. 

Сумарний рейтинг інтерпретується таким чином: рівень від А до АА – 

«надійний», від В до ВВВВ – «стабільний», від С до СССС – «задовільний». 

Прогноз «++» – абсолютно позитивний, «+» – швидше позитивний, ніж 

негативний, «=» – нейтральний, «-» – швидше негативний, ніж позитивний «-

-» – абсолютно негативний. 

Кожному фактору перед зважуванням на важливість присвоюється 

відповідний бал. Бали (від 1 до 4) залежать від діапазону, в який потрапляє 

значення показника, що відображає кількісний зміст фактора. Наприклад, 

якщо фактор «довгостроковий приплив депозитів у банку», виражений 

показником «приріст депозитів за рік», більший 30%, то банк отримує 

найбільшу суму балів – 4; якщо він менший 30%, але більший нуля – 3 бали; 

якщо значення показника знаходиться у діапазоні від нуля до мінус 30% – 2; 

якщо падіння депозитів склало понад 15%, банк отримує найменший бал – 1. 

Сума загального заліку для кожного банку розраховується шляхом додавання 

чисел, отриманих від множення балів на вагу кожного фактора. Чим більше 

значення загального заліку, тим привабливішим є банк для вкладників. 

Рейтингова таблиця будується шляхом ранжування банків, що беруть участь 

у рейтингу, в порядку зниження суми загального заліку (ЗЗ). Після цього 

залежно від діапазону, в який потрапляє кожен банк, виділяються чотири 

рейтингові групи банків. Групам присвоюється категорія у вигляді 

латинських літер A, B, C чи D (табл. 3). 

 

Таблиця 3 
Критерії присвоєння рейтингових категорій 

Значення суми 
загального  
заліку (ЗЗ) 

Рейтингова 
категорія 

Зміст категорії 

40 і більше A 
Високий рівень привабливості для 

вкладників 

від 30 до 39 B 
Середній рівень привабливості для 

вкладників 

від 20 до 29 C 
Задовільний рівень привабливості для 

вкладників 

від 10 до 19 D 
Низький рівень привабливості для 

вкладників 
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Виходячи із мети нашого дослідження, спробуємо оцінити правдивість 

даних Рейтингу безпеки українських банків для вкладників депозитів. Перш ніж 

розробляти формульний апарат, необхідно взяти до уваги деякі міркування. 

Оскільки у більшості випадків, у тому числі розглянутому, підхід до 

рейтингування банків за надійністю базується зазвичай на прогнозах відомих 

інвестиційних компаній, це дозволяє визначати відповідний рейтинг як 

інтегральний показник окремих факторів, взятих із різних джерел. Так, 

порядковий номер у Рейтингу безпеки українських банків для вкладників 

депозитів можна пов‘язати з інтегральним показником надійності R. Оскільки в 

рейтинг включено 43 банки, максимальне значення інтегрального показника 

надійності становить 43 пункти, мінімальне – 1 пункт. Лінійно інтегральний 

показник надійності залежить від таких факторів: довгостроковий приплив або 

відплив депозитів; відповідність капіталу активам; ліквідність банку; рівень 

іноземної чи державної підтримки. Рейтингові агенції зазвичай не представ-

ляють інформації про значення ваг факторів, які визначають рівень надійності. 

Значення інтегрального показника надійності комерційного банку 

найчастіше пов‘язують лінійною залежністю з тими факторами, які 

формують показник, оскільки використання нелінійних залежностей значно 

ускладнює пояснення різної міри впливу факторів на нього. У нашому 

випадку інтегральний показник R залежить від восьми факторів, вибраних 

рейтинговою агенцією для оцінювання рівня надійності комерційних банків 

України з точки зору вкладників депозитних вкладів. 

Для окремого банку аналітичне представлення функціональної 

залежності надійності R від факторів впливу набуде вигляду 

R = к1 ·x1 + к2· x2 + к3· x3 + к4· x4+ к5· x5+ к6· x6+ к7· x7+ к8· x8.  (1) 

Система рівнянь, які визначають залежність інтегрального показника 

від заданих факторів для кожного з банків, матиме відповідно такий вигляд: 
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xkxkxkxkxkxkxkx kR

xkxkxkxkxkxkxkx kR

 (2) 

Для однозначного знаходження коефіцієнта К = (к1, к2, к3,…, к8)  

достатньо мати вісім рівнянь, однак решта рівнянь дадуть можливість 

набрати статистику даних для стохастичної оцінки коефіцієнтів. Перший 

крок оцінювання коефіцієнтів полягатиме в знаходженні групи параметрів 

К = (к1, к2, к3,…, к8). 



 
68 

На основі даних функціональних залежностей між факторами та 

показниками надійності банків (табл. 1) розрахуємо параметри рівняння 

регресії (оператор К), використовуючи матричний метод найменших 

квадратів. 

Запис рівняння багатофакторної регресійної моделі у матричній формі 

має вигляд 

UKXR  , 

де К = (к1, к2, к3,…, к8) – оператор оцінки значень ваг кожного з восьми 

факторів; 

X = (1  X1  X2  …. X8 ) – матриця векторів значень незалежних величин 

(факторів, які впливають на надійність вкладів, представлену у чотирибальній 

шкалі); 

R = (R1  R2  … R43) – вектор значень надійності (порядковий номер 

банківської установи в рейтингу); 

U = (u1  u2  … u43) – вектор значень випадкової величини (окремі 

значення uі прямують до нуля у випадку об‘єктивної оцінки місця банку в 

рейтингу або вони відмінні від нуля у випадку необ‘єктивної оцінки). 

Оператор К знайдено із співвідношення К = (X
T
 X)

-1
 X

T R  за 

допомогою функцій MS Excell [10] та представлено в табл. 4. 

 

Таблиця 4 
Фактори, які визначають рівень надійності комерційного банку,  

та значення оператора К 

№ 
з/п 

Фактори впливу Значення оператора 

Назва фактора Формула Позначення Значення Вага 

1 
Довгостроковий приплив 

або відплив депозитів мр Деп.

мр Деп. - Деп 

 x1 2,70 15,0% 

2 
Відповідність капіталу 

активам чА

ВК

 x2 3,92 21,0% 

3 Ліквідність банку 
чА

ГК

 x3 1,13 6,0% 

4 
Рівень іноземної чи 

державної підтримки 
— x4 1,02 5,0% 

5 
Ефективність діяльності 

банку ВК

ФР

 x5 4,77 25,0% 

6 
Поточний приплив або 

відплив депозитів мк Деп.

мк Деп. - Деп 

 x6 2,12 11,0% 

7 
Поточний приріст або 
зменшення власного 

капіталу 
пп ВК.

пп ВК. - ВК. 

 x7 2,25 12,0% 

8 
Зміна довіри банків-

партнерів мк КБ.

мк KББ - KББ 

 x8 0,99 5,0% 



 
69 

Таблиця 5 
Порівняння значень рейтингу надійності рейтингової агенції та  

переоціненого рейтингу банків за безпекою вкладів 

№ 
з/п 

Рейтинг безпеки банків R 
Переоцінений рейтинг безпеки 

банків Rn 

Бали Банк Категорія Банк Категорія 

1 43 Ощадбанк АA Ощадбанк АA 
2 42 Укрексімбанк А Укрексімбанк А 
3 41 Приватбанк A Експрес-Банк BBBB 

4 40 
Райффайзен Банк 

Аваль 
BBBB Дельта BBBB 

5 39 Брокбізнесбанк BBBB Брокбізнесбанк BBBB 
6 38 Експрес-Банк BBBB Кредит-Дніпро BBBB 
7 37 Альфа-Банк BBB Мега Банк BBB 
8 36 Дельта BBB Хоум Кредит Банк BBB 
9 35 Кредит-Дніпро BBB Укрпрофбанк BBB 

10 34 Укрпрофбанк BBB Індустріал Банк BBB 
11 33 Укрсиббанк BB Хрещатик BB 
12 32 Кредобанк BB Південний BB 
13 31 Хоум Кредит Банк BB Альфа-Банк BB 
14 30 Укрсоцбанк BB Кредобанк BB 
15 29 ВТБ Банк BB Приватбанк BB 
16 28 Індустріал Банк BB ВТБ Банк BB 
17 27 Мега Банк B Укрсоцбанк B 
18 26 Правекс-Банк B Експобанк B 
19 25 Хрещатик B Імекс Банк B 
20 24 Імекс Банк B Сбербанк Росії B 
21 23 ПУМБ B Укрсиббанк B 
22 22 Сбербанк Росії B Кредитпромбанк B 
23 21 Південний B Унікредит Банк B 

24 20 Укргазбанк B 
Райффайзен Банк 

Аваль 
B 

25 19 Експобанк CCCC Прокредит Банк CCCC 
26 18 Прокредит Банк CCCC Укргазбанк CCCC 
27 17 Кредитпромбанк CCCC Правекс-Банк CCCC 
28 16 Ерсте Банк CCC Ерсте Банк CCC 
29 15 Унікредит Банк CCC Універсал Банк CCC 
30 14 Універсал Банк CCC ОТП Банк CCC 
31 13 Форум CCC Донгорбанк CCC 
32 12 VAB Банк CCC ПУМБ CCC 
33 11 СЕБ-Банк CC Родовід Банк CC 
34 10 ОТП Банк CC VAB Банк CC 
35 9 Київ CC Форум CC 
36 8 Родовід Банк CC Фінанси та Кредит CC 
37 7 Промінвестбанк CC Київська Русь CC 
38 6 Індекс Банк C СЕБ-Банк C 
39 5 Донгорбанк C Індекс Банк C 
40 4 Фінанси та Кредит C Київ C 
41 3 Сведбанк C Сведбанк C 
42 2 Київська Русь C Промінвестбанк C 
43 1 Надра D Надра D 
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Наступним кроком дослідження став аналіз розташування банківських 

установ у рейтингу. На основі однозначно знайдених коефіцієнтів оператора 

К = (к1, к2, к3,…, к8) та представлених рейтинговою агенцією в 

чотирьохбальній шкалі значень факторів впливу X = ( 1  X1  X2  …. X8 ) 

розраховано інтегральний показник надійності. Для розрахунку використано 

співвідношення KXR n , в якому вектор значень ваги факторів впливу на 

інтегральний показник К = (к1, к2, к3, к4, к5,…, к8) та матриця векторів значень 

незалежних величин (факторів впливу) X = (1  X1  X2  …. X8 ) – відомі  

величини, а шуканий вектор значень інтегрального показника надійності – 

Rn = (R1, R2  … R43). 

З врахуванням переоціненого значення інтегрального показника Rn 

рейтинг безпеки комерційних банків України суттєво змінюється (табл. 5). 

Зокрема, значно погіршили рейтингові позиції такі великі банки, як 

Приватбанк (спад на 12 позицій, від А до ВВ), Райффайзен Банк Аваль (спад 

на 20 позицій, від ВВВВ до В). Натомість піднялись у рейтинговій таблиці 

Мега Банк (+12 позицій, ріст з В до ВВВ), Хрещатик (+8 позицій, ріст з В до 

ВВ), Південний (+11 позицій, ріст з В до ВВ). 

Отримані шляхом апробації моделі результати дають підстави для 

сумніву щодо системності оцінювання безпеки українських банків та 

коректності присвоєння рейтингів певним банкам у межах інформаційного 

проекту Рейтинг безпеки українських банків для вкладників депозитів. 

Повертаючись до значень ваг факторів впливу на рівень безпеки 

українських банків, можна констатувати, що найбільший влив на рівень 

безпеки здійснюють ефективність діяльності банку, відповідність капіталу 

активам та довгостроковий приплив депозитів. Саме ці показники необхідно 

покращувати для підняття довіри до комерційних банків. 

Висновки. Таким чином, на основі математичного аналізу 

багатофакторної економетричної моделі розроблено відносно простий спосіб 

аналізу транспарентності рейтингів фінансових структур, зокрема 

комерційних банків. 

Розроблена методика оцінювання адекватності рейтингу надійності 

комерційного банку та визначення місця банківської установи в рейтингу 

надійності вітчизняних банків може бути використана клієнтами банків, а 

також керівництвом фінансових організацій. 
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Стадник Юліанна Андріївна,  
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ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ  

МЕТОДІВ У ПЛАНУВАННІ БАНКІВСЬКИХ 

КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ 

 

Дослідження проблеми організації планування операцій споживчого 

кредитування банківської установи, яке реалізується з позиції застосування 

математичного інструментарію, є актуальним та необхідним для підвищення 

ефективності діяльності банківських установ, що функціонують в складних 

умовах загальної економічної кризи.  

Дане наукове дослідження присвячене практичній реалізації методу 

кластерного аналізу у процесі аналізу регіональних кредитних ринків та 

формування кредитних програм. У процесі дослідження розголядаються 

сутність, переваги та процедури реалізації кластерного аналізу, найбільш 

поширені методи кластеризації та функції відстаней, які у них 

застосовуються. Характеризуються недоліки методу кластерного аналізу та 

здійснюється його реалізація на основі даних банківської установи, яка веде 

свою діяльність у різних регіонах нашої держави. 

Метод кластерного аналізу застосовується для класифікації 

регіональних ринків (областей західної України) на яких працює банківська 

установа за типом позичальника фізичної особи. За класифікаційні ознаки 

обрано основні кредитні характеристики позичальника фізичної особи: 

середню суму та термін кредиту, середній дохід, вік і соціальну стабільність 

позичальника та його кредитну історію.  

Практична реалізація класифікації регіональних ринків була виконана у 

середовищі прикладної програми для статистичних досліджень STATISTICA. 

Результати кластеризації представлені у вигляді вертикальної деревовидної 

дендограми на рис. 1.  

На дендограмі відображено об‘єднання досліджуваних регіонів в умовні 

групи відповідно до домінуючого у них типу позичальника. 

Досліджувані регіони були згруповані у два кластери, які різняться між 

собою середнім значенням доходу позичальника та середньою величиною 

суми кредиту, який позичають у комерційного банку фізичні особи. З 
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рисунку видно, що у один кластер об‘єдналися  Львівська, Рівненська та 

Вінницька області, в яких потенційних банківських клієнтів можна поєднати 

у однин тип позичальника, що характеризується потребою  довгострокових 

позик, бажаною сумою кредиту – від 35000 до 65000 гривень, а також 

щомісячним доходом в розмірі 4500–5500 гривень. 
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Рис. 1. Вертикальна деревовидна дендограма 
 

В інший кластер об‘єдналися такі області західної України: Івано-

Франківська, Волинська, Закарпатська, Чернівецька, Хмельницька. 

Потенційні позичальники у цих регіонах зорієнтовані позичати менші суми 

коштів на коротший термін і середньомісячний дохід, яких становить від 

2500–4000 гривень. 

За середніми значеннями інших класифікаційних ознак обидва кластери 

схожі між собою.  

На основі проведеного дослідження були зроблені висновки та 

рекомендації для банківської установи щодо формування кредитних програм 

для позичальників фізичних осіб на досліджуваних регіональних ринках з 

метою якомога повнішого задоволення кредитного попиту клієнтів. 
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Шевчук Ірина Богданівна 

к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК  

УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ  

СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ В ІТ-СФЕРІ 

 

Про становлення в Україні інформаційного суспільства та розвиток 

інформаційного простору можна говорити за рівнем динаміки проникнення 

та поширеності інформаційно-комунікаційних технологій практично у всі 

види людської діяльності. Оцінити даний процес можна за допомогою низки 

ІКТ-індексів, розроблених міжнародними організаціями, кожен з яких 

грунтуєтьтся на обраних пріоритетах дослідження. До таких індексів 

належать: індекс мережевої готовності (NRI), індекс розвитку електронного 

урядування (Unіted Natіons e-Government Readіness Іndex), індекс розвитку 

ІКТ (IDI), індекс конкурентоспроможності IT. Тенденцію зміни позицій 

України у міжнародних рейтингах за наведеними індексами подано на рис. 1. 
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Рис. 1. Динаміка позицій України у міжнародних рейтингах  
рівня розвитку ІКТ 

 

Постановою Кабінету Міністрів України № 1134 від 28.11.2012 р. 

затверджено Національну систему індикаторів оцінки рівня розвитку 

інформаційного суспільства в Україні, до якої увійшли: індекс ITS 

проникнення ІТ в українське суспільство; індекс CTA технологічного 
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застосування ІТ; індекс RITS проникнення ІТ по регіонах України. 

Аналізуючи значення індексу за 2013 р., можна говорити про наявність 

регіональних диспропорцій проникнення ІТ в життєдіяльність українського 

суспільства. Лідерами у рейтингу за даним показником є м. Київ, Запорізька, 

Одеська та Івано-Франківська області, а аутсайдерами – Закарпатська, 

Херсонська та Луганська області. Розрив між ними − 1,7 рази. Дослідження 

динаміки показника ускладнюється неоприлюдненням відповідної 

статистичної бази. Однак з великою ймовірністю можна говорити про 

збереження наявних тенденцій, так як має місце диференціація регіонів за 

рівнем проникнення та кількістю користувачів Інтернет, за кількістю 

підприємств, що використовували комп‘ютери та мали доступ до мережі 

Інтернет, за кількістю суб‘єктів господарювання, що надають послуги 

доступу до Інтернет, за розподілом ринку ІТ спеціалістів, за рівнем 

комп‘ютеризації домогосподарств. 

Протягом останніх років спостерігається постійне зростання обсягу 

інвестицій, залучених в сферу інформатизації та телекомунікацій. Зокрема у в 

сферу телекомунікацій з 6821,1 млн. грн. у 2010 р. до 15386,9 млн. грн. у 2015 р., 

та у сферу комп'ютерного програмування й надання інших інформаційних 

послуг з 308,4 млн. грн. до 655,4 млн. грн. Їх частка в обсязі освоєних капіталь-

них інвестицій відповідно становить 9,6% та 0,4% (у 2010 р. – 4,3% та 0,2%). 

У розрізі регіонів прослідковується значна нерівномірність за обсягом 

залучених інвестицій у галузь (рис. 2), зокрема й серед тих, що демонструють 

інтенсивний розвиток ІТ-ринку (Київська, Харківська, Львівська,  

Дніпропетровська та Одеська області). 
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Рис. 2. Частка економічної діяльності «Комп'ютерне програмування та надання 
інших інформаційних послуг» у загальному обсязі освоєних в регіоні 

капітальних інвестицій 
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Той факт, що Фондом економічного відродження України Джорджа 

Сороса було куплено у 2015 р. значну частку акцій української ІT- 

Аутсорсингової компанії Cіklum, дозволяє говорити про настання 

переломного моменту щодо приходу нових внутрішніх й зовнішніх інвесторів 

у ІТ-сферу.  

Слід зазначити, що ІT-галузь приваблює високими заробітками та 

стабільною позицією компаній навіть у кризові часи. Так, у 2014 р. прибуток 

65,6% підприємств сфери «Інформація та телекомунікація», що 

функціонували на території Львівської області, становив 273221,3 тис. грн. 

Збиток решти 34,4% підприємств оцінювався у 112689,4 тис. грн. Це 

дозволило отримати позитивне сальдо у розмірі 160531,9 тис. грн. У 

поточному році в цілому по Україні 64,8% підприємств даної сфери отримали 

прибуток. Однак це не забезпечило формування позитивного сальдо 

результатів діяльності (-15373,9 млн. грн.). Збитки решти 35,2% підприємств 

досягли рівня 26630,4 млн. грн. 

Протягом січня-вересня 2015 р. понад 70% підприємств сфери 

«Інформація та телекомунікація» у Львівській області отримали прибуток. 

Фінансовий результат підприємств до оподаткування становив 100077,2 

тис. грн. За даний період позитивним сальдо ще було у підприємств, що 

здійснювали діяльність у фінансовій та страховій сфері (187909,5 тис. грн.) 

і проводили операції з нерухомим майном (182318,5 тис. грн.). У той час 

як по Україні діяльність лише 51,8% підприємств даної сфери була 

прибутковою.  

Рентабельність операційної діяльності підприємств сфери «Інформація 

та телекомунікація» у Львівській області в 2014 р. становила 7,3%, а у січні-

вересні 2015 р. – 7,7%. У той час як середня рентабельність діяльності 

підприємств в області була 1,8-3,0%. 

ІТ-сфера в Україні перетворюється нині на один з ключових ресурсів 

національного та регіонального розвитку. Завдяки використанню ІКТ 

спрощуються та прискорюються виробничі й бізнес-процеси, 

пришвидшується налагодження зв‘язків у різних сферах діяльності, 

активізується співробітництво між регіонами та країнами, створюються та 

розвиваються нові галузі в економіці, тауці та техніці. Вони є основою 

підвищення підприємствами ефективності діяльності та забезпечення 

конкурентоспроможності на внутрішніх та зовнішніх ринках. Все це 

безумовно збільшує можливості для розвитку регіонів та відновлення 

економіки держави.  
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Так, між обсягом валового регіонального продукту та кількістю 

підприємств, що використовують у своїй діяльності комп‘ютери та мають 

доступ до мережі інтернет існує явний кореляційний зв‘язок. Тісноту зв‘язку 

та аналітичний вигляд такої залежності подано на рис. 3. Це означає, що 

зміною обсягів створеного в регіоні ВРП у певній мірі пояснюється його 

положення у ретингу за рівенем проникнення ІКТ усі сфери суспільного 

життя. 

 

y = 31.566x + 2625.8
R² = 0.8867

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

0 2000 4000 6000 8000 10000

Ва
ло

ви
й 

ре
гіо

на
ль

ни
й 

пр
од

ук
т,

 м
лн

. 

гр
н.

Кількість підприємств, що використовували 
комп’ютери упродовж року, одиниць

 

Рис. 3. Залежність обсягу ВРП від кількості підприємств, що  
використовували комп’ютери у 2014 р. 

 

Таким чином, можна говорити про те, що Україна доволі сильно відстає 

у темпах ІТ-розвитку від інших країн. Це обумовлено недостатнім 

використанням потенціалу ІТ як державою, так і організаціями й 

громадянами, нерівномірністю розвитку сфери ІКТ у регіональному вимірі, 

недостатнім рівнем комп'ютерної та інформаційної грамотності населення, 

невідповідністю системи підготовки кадрів для сфери ІКТ поточним 

потребам ринку праці, високим рівнем залежності українського ринку ІКТ від 

імпорту, недосконалістю ІКТ інфраструктури і т.п. У зв‘язку із цим, державна 

політика повинна бути переорієнтована на забезпечення високих темпів 

розвитку інформаційного суспільства та масштабне впровадження ІКТ у різні 

сфери діяльності як однієї із рушійних сил розвитку країни та її регіонів. 
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Танчак Ярина Андріївна 

к.е.н., асистент  

кафедри економічної кібернетики  

 

СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ НА 

ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

 

Із розвитком комп‘ютерних технологій, відбувається масова 

«комп‘ютеризація» та «інтернетизація» всіх галузей економіки держави. За 

допомогою Internet-технологій створюються нові шляхи та можливості 

ведення бізнесу, ведення ділових переговорів та підтримка ділових, 

партнерських зв‘язків у віртуальному online-світі та для здійснення певних 

комерційних операцій. Тобто, Internet-технології торкнулися всіх сфер країни. 

Неминуче вони позначились й на долі вітчизняного ринку фінансових 

інвестицій, зокрема на процесі торгівлі цінними паперами. 

Тому, на сьогодні гострої актуальності набуває проблема інтернет-

трейдингу на вітчизняному ринку фінансових інвестицій, який завдяки 

доступному інтерфейсу торгової платформи здатний значно полегшити життя 

біржового торговця. Хоча інтернет-трейдинг – поняття в Україні доволі нове, 

та не зважаючи на ряд проблемних питань, на сьогодні воно зарекомендувало 

себе в економіці держави із позитивної сторони. 

Комп‘ютерні технології дозволили згрупувати біржі різних країн та 

перенести їх в єдину мережу Internet. Це набагато спростило роботу 

учасників ринку, торговців та інвесторів, тим більше, електронна торгівля, 

так званий інтернет-трейдинг несе набагато менше затрат ніж звичайна 

стандартна торгівля на біржовому ринку. 

З появою інтернет-технологій на ринку фінансових інвестицій 

появляється нове поняття інтернет-трейдинг, який у перекладі із англійської 

мови Іnternet-trading) означає онлайн-торгівля, інтернет-торгівля чи 

електронна торгівля. Це спосіб укладання угод з метою торгівлі цінними 

паперами на біржах, який дає можливість брокерам одночасно обслуговувати 

велику кількість клієнтів та розсилати інформацію про їхні заявки, тобто це 

купівля-продаж фінансових інвестицій в інтернеті. 

Інтернет-технології забезпечують брокерів новими можливостями: 

онлайн-котирування, швидкий доступ до найсвіжіших новин та всієї звітності 

любої компанії. Взаємодія брокерів із клієнтами в мережі Інтернет дозволяє 
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швидко та дешево оформити всі необхідні для торгівлі документи та 

простежити за їх виконанням. Модель виходу на інтернет-трейдинг 

зображена на рисунку 1. 

 

 

Рис. 1. Модель виходу на інтернет-трейдинг 
Джерело: авторська розробка 

 

Станом на 31 грудня 1992 року у світі нараховувалось 27 товарних бірж, 

що використовують системи електронної торгівлі. Нові електронні системи 

були введені на товарних біржах Австрії, Бельгії, Фінляндії, Італії, Японії, 

Сінгапуру, Іспанії, Швеції, США і Великобританії. Найперша система була 

встановлена на Новозеландській ф'ючерсній і опціонній біржі. З великих 

електронних систем, введених у дію в останні 2-3 року, можна перелічити 

наступні: система "Глобекс", "Проект А" і ―ЕКСЕЗ‖. З 27 товарних бірж, що 

використовують у даний час системи електронної торгівлі, 21 є цілком 

автоматизованої, тобто торгівля на цих біржах ведеться винятково 

електронним способом, а решту шість – біржі, які ведуть змішаний тим 

торгівлі, тобто використовують традиційну стару систему та електронну.  

На вітчизняному ринку фінансових інвестицій поняття «інтернет-

трейтинг» є відносно новим. Так, вперше воно з‘явилося на ринку 26 березня 

2009 року. Саме тоді, ВАТ «Українська біржа» заявила про можливість 

електронної торгівлі цінними паперами. 

Зауважимо, що інтерес до цього виду бізнесу з кожним роком зростає.  

В Україні електронну торгівлю цінних паперів можна здійснювати лише 

на двох майданчиках, а саме: Перша фондова торговельна система (ПФТС) та 

ВАТ «Українська біржа», які об‘єднують всі регіони країни. Програмне 
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забезпечення ПФТС та ВАТ «Українська біржа» дає можливість торговцям 

проводити онлайн-консультації з операторами, укладати угоди, одержувати 

котирування опонентів і виставляти власні. 

В 2014 році із 10 фондових бірж найбільше торги відбувалися лише на 

двох: «Перспектива» та «ПФТС». Однак, на «Українській біржі» обсяг торгів 

зменшився на 21% в порівнянні із 2013 роком і склав 8 587 992 824 грн., а 

загальна кількість угод зменшилася за рік на 52% і досягла 495 019 ( табл. 1). 

 

Таблиця 1 
Кількість біржових контрактів за видами фінансових інвестицій на 

організаторах торгівлі у 2014 році, млн. грн. 

Фінансові інвестиції 
Організатори торгівлі 

Перспектива ПФТС УБ 

Акції 1699,67 1575,61 6481,62 
Облігації підприємств 5185,12 22130,12 260,56 

Облігації місцевих позик 562,17 3,33 14,81 
Державні облігації 474156,43 71283,21 329,14 
Іпотечні облігації 2,11 0 0 

Інвестиційні сертифікати 609,98 69,24 74,93 
Ощадні сертифікати 180,05 820,21 0 

Опціонні сертифікати 171,03 0 0 
Деривативи 7891,56 0 1404,84 

Усього 490458,12 95881,73 8565,89 

Джерело: складено автором за даними Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку 

 

На перший погляд в системі інтернет-трейдинг немає нічого складного, 

однак на справді це далеко не так. Адже, для того, щоб стати інвестором 

необхідно в першу чергу мати стартовий капітал, не багато, але й немало, а 

5000 грн. на початок потрібно мати. Крім цього, наявність комп‘ютера з 

доступом до інтернету, вільного часу та базових знань, а саме головне – 

відповідне програмне забезпечення. 

В Україні вже використовується декілька сертифікованих програм для 

доступу на фондові біржі, такі як QUIK, WEB2L та SmartTrade. Підключення 

до системи інтернет-трейдингу та забезпечення програмним продуктом 

здійснюють онлайн-брокери. В Україні на сьогодні їх налічується 21, серед 

яких найбільш популярними є ТОВ «Сіті Брок», СП ТОВ «Dragon Capital», 

ТОВ «Гайнсфорт-онлайн», АТ «Prospect Investments», ТОВ «Ukrunet», ТОВ 

«Troika Dialog» та ТОВ «Спеціаліст цінні папери».  

Отже, інтернет-трейдинг є позитивним як для економіки країни, так і 

для кожного підприємства. Адже, акції та облігації – це додаткові інвестиції 
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для фінансування поточної господарської діяльності підприємства. За 

статистичними даними обсяг залучення інвестицій в економіку України через 

ринок фінансових інвестицій з кожним роком зростає. Так у 2014 році він  

становив 217,25 млрд. грн., що на  141,19 млрд. грн. більше в порівнянні із 

2013 роком. 

Якщо говорити про перспективний розвиток інтрнет-тейдингу, 

зауважимо, що в Україні він є, однак спершу необхідно вирішити проблему 

програмного та інформаційного забезпечення ринку фінансових інвестицій. 

Зокрема існує потреба в програмному забезпеченні з автоматизація звітності 

торговців при інтернет-трейдингу та в розвитку інтернет-порталів, які б 

інформували про останні новини вітчизняного ринку фінансових інвестицій.  

Крім цього, важливим чинником, який гальмує розвиток електронної 

торгівлі цінними паперами є відсутність державної підтримки. Однак, на 

рівень його розвитку може вплинути приватний сектор. Так, є безліч 

вітчизняних брокерських компаній, зокрема, навіть та ж сама Українська 

біржа, які готові інвестувати свої кошти в цей бізнес, незважаючи на те, що в 

продовж, як мінімум, одного року від таких вкладень будуть тільки збитки. 

 

 

 

Васьків Оксана Миколаївна 

ст. викладач  

кафедри економічної кібернетики 

 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ  

КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ  

ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  

ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЛЬВІВЩИНИ 

 

Сучасний стан галузі легкої промисловості України, що є 

багатогалузевим комплексом народного господарства, свідчить про 

недостатність вироблення сучасних підходів до розвитку легкої 

промисловості України в цілому, а також і на регіональному її рівні. 

Як стверджують аналітики, будь-яку обробку статистичних даних треба 

проводити тільки в однорідних групах спостережень. Для вирішення цього 

питання розроблено кластерний аналіз, який виступає аналітичним 
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інструментом, що дає можливість групувати підприємства водночас за 

кількома показниками. 

Здійснення кластерного аналізу потребує виконання наступних етапів: 

проведення вибірки об'єктів для кластеризації; стандартизація спостережень; 

вибір засобу виміру відстані між кластерами; застосування кластерного 

аналізу для створення груп подібних об'єктів; перевірка достовірності 

результатів кластерного рішення. Для пришвидшення і оптимізації обробки 

даних використано ППП «STATISTICA», який забезпечує розрахунок 

стандартизованих значеннь показників, а модуль Multivariate Exploratory 

Techniques дає можливість проводити кластерний аналіз. 

На початковому етапі здійснюємо проведення вибірки об‘єктів для 

кластеризації. Показниками оцінювання підприємства будуть: фінансовий 

результат, який характеризує фінансовий стан підприємства та ефективність 

його господарської діяльності; власний капітал, який показує частку майна 

підприємства, яка фінансується за рахунок коштів власників і власних засобів 

підприємства. 

Для аналізу обрано десять підприємств легкої промисловості 

Львівщини [3]: ПАТ «Шкіряне підприємство «Світанок» (С_1), ПрАТ ВАТ 

«Калина» (С_2), ПАТ «Льонокомбінат «Старосамбірський» (С_3), ПАТ « 

Золочівська швейна фабрика» (С_4), ПАТ «Городоцька швейна фабрика» 

(С_5), ПАТ «Трикотажна фірма «Промінь» (С_6), ВАТ «Троттола» (С_7), 

ПАТ «Бориславська швейна фабрика «Спецодяг» (С_8), ПрАТ «Стрийська 

швейна фабрика «Стрітекс» (С_9), ПАТ «Вірність» (С_10). Їх поділ на групи 

за рівнем розвитку потенціалу дасть змогу виявити потенційні резерви 

покращення функціонування кожної із складових потенціалу досліджуваних 

підприємств та розробити комплекс заходів щодо покращення формування та 

використання потенціалу шляхом вибору ефективних заходів для кожної із 

виокремлених груп. На наступному етапі проводимо усунення розходжень в 

одиницях вимірювання показників. Далі здійснюємо кластеризацію вхідних 

даних. Щоб узагальнено представити описаний процес кластеризації 

створюємо таблицю об‘єднань, в якій наведено відстань між найближчими 

сусідами та виділені на кожному з кроків кластери. Згодом будуємо графічне 

зображення отриманих кластерів. 

Результатом кластеризації підприємств легкої промисловості 

Львівщини за фінансовим результатом було виділено два кластера. До 

першого кластера відносяться підприємства з помірно стабільним фінансовим 

станом і порівняно високими результатами діяльності:ПАТ «Шкіряне 
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підприємство «Світанок» (С_1). До другого кластера належать підприємства з 

нестабільним фінансовим станом і порівняно низькими результатами 

діяльності: ПрАТ «Стрийська швейна фабрика «Стрітекс»  (С_9), ПрАТ ВАТ 

«Калина» (С_2), ПАТ «Льонокомбінат «Старосамбірський» (С_3), ВАТ 

«Троттола» (С_7), ПАТ «Бориславська швейна фабрика «Спецодяг» (С_8), 

ПАТ «Золочівська швейна фабрика» (С_4), ПАТ «Вірність» (С_10), ПАТ 

«Трикотажна фірма «Промінь» (С_6), ПАТ «Городоцька швейна фабрика» 

(С_5). 

За власним капіталом аналізовані підприємства легкої промисловості 

Львівщини можна поділити на 3 кластера. До першого кластера належать 

підприємства з раціональним співвідношенням власного капіталу: ПАТ 

«Шкіряне підприємство «Світанок» (С_1). До другого кластера належать 

підприємства які нераціонально використовують власний капітал і частково 

використовують позиковий: ПрАТ ВАТ «Калина» (С_2). До третього 

кластера належать підприємства з неефективним використанням наявних 

коштів: ПАТ «Трикотажна фірма «Промінь» (С_6), ВАТ «Троттола» (С_7), 

ПАТ «Вірність» (С_10), ПАТ «Городоцька швейна фабрика» (С_5), ПАТ 

«Бориславська швейна фабрика «Спецодяг» (С_8), ПАТ « Золочівська швейна 

фабрика» (С_4), ПрАТ «Стрийська швейна фабрика «Стрітекс» (С_9), ПАТ 

«Льонокомбінат «Старосамбірський» (С_3). 

На останньому етапі здійснюємо перевірку правильності розподілу 

підприємств. Для цього здійснюємо кластеризацію методом К-середніх і 

отримуємо перелік спостережень, що входять до кожного з кластерів. 

Найбільш точну оцінку рівня потенціалу показують показники що 

входять до фінансових результатів. 

Дослідження показали, що підприємства легкої промисловості 

Львівщини поділяються на два кластера. Перший кластер – підприємство, яке 

забезпечує високу дохідність від операцій з продажу продукції, а саме ПАТ 

«Шкіряне підприємство «Світанок», що за своїми показниками дещо 

відрізнялось у кращий бік від кластера аутсайдерів і являлось певним лідером 

у боротьбі за споживача своєї продукції. Другий кластер – підприємства, які 

мають проблеми з виробничою діяльністю, що негативно впливає на обсяги 

реалізованої продукції: ПрАТ «Стрийська швейна фабрика «Стрітекс», ПрАТ 

ВАТ «Калина», ПАТ «Золочівська швейна фабрика», ПАТ «Вірність», ПАТ 

«Трикотажна фірма «Промінь», ПАТ «Городоцька швейна фабрика», ПАТ 

«Бориславська швейна фабрика «Спецодяг», ВАТ «Троттола», ПАТ 

«Льонокомбінат «Старосамбірський». 
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Результати запропонованого у дослідженні поділу підприємств на групи 

за видами потенціалу можуть бути враховані місцевими органами влади для 

формування Стратегії розвитку Львівської області на 2016-2021 роки з 

прогнозом до 2025 року. 

 

 

 

Жумік Оксана Василівна 
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АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ НЕДЕРЖАВНОГО  

ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Проблема пенсійного забезпечення в останнє десятиліття є 

актуальною для всіх розвинених країн, що пов‘язано з помітним старінням 

населення.  

Починаючи з 2004 р. із прийняттям Закону України «Про недержавне 

пенсійне забезпечення», починає формуватись нова пенсійна система, яка 

покликана забезпечити громадянам країни достатній соціальний рівень 

забезпечення після закінчення активної трудової діяльності. 

Недержавне пенсійне забезпечення, як передбачено законодавством, 

здійснюється  недержавними пенсійними фондами (НПФ), страховими 

організаціями та банківськими установами. 

Для оцінки розмірів пенсійних внесків і виплат відповідно отримано дві 

моделі фінансової еквівалентності зобов‘язань сторін на початок дії 

пенсійного контракту і на початок здійснення пенсійних виплат: 
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де  – пенсійний тариф, zj – розмір заробітної плати в період j-1; p
r

( q
r

) 

– інвестиційний дохід за р-й рік накопичувального періоду (q-й рік періоду 

пенсійних виплат); R  – розмір пенсійної виплати; ij – норма індексації 



 
84 

пенсійних виплат в j-й рік періоду пенсійних виплат; 
01 ttn   – тривалість 

накопичувального періоду; 
1ttm w   – тривалість періоду пенсійних виплат; 

t0 (t1, tw) – вік учасника на момент вступу до НПФ (виходу на пенсію, 

закінчення виплат). 

Для прогнозування обсягу надходжень внесків застосовується модель 

множинної регресії. Модель пенсійних внесків може бути представлена у 

вигляді: 

 

  ,;;; 22112 ttttt utxxyFy   (2) 

де уt2 – сума пенсійних внесків у момент t ( nt ;1 ); уt1 – кількість 

учасників фонду; хt1 – середня заробітна плата в регіоні або галузі; хt2 – 

інвестиційна прибутковість операцій з пенсійними активами; ut2 – відхилення 

(оцінки помилок або збурень). 

Природний процес збільшення числа учасників недержавного 

пенсійного забезпечення під впливом соціально-економічних умов життя 

населення описується рівнянням: 
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де уt1 – кількість учасників фонду у момент t ( nt ;1 ); L – рівень 

насичення попиту на продукт НПЗ ( Lyt
t




1lim ); с0, с1 – невідомі параметри 

моделі; ut1 – відхилення (оцінки помилок або збурень). 

Таким чином, для прогнозування обсягів пенсійних внесків і виплат 

необхідно оцінити параметри системи регресійних рівнянь: 
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 (4)  

Оцінка адекватності введених моделей і апробація запропонованого 

підходу до прогнозування розглянутих показників проведена, на основі 

пенсійної статистики за 3,5-4 роки (квартальні і місячні дані) по 8-ми НПФ 

України: "Європа", "Опора", "Профіт", "Соціальна перспектива", "Соціальний 
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стандарт", "Соціум", "Фармацевтичний". Окремі результати оцінки 

параметрів і адекватності логістичних функцій приведені в табл. 1. 

 

Таблиця 1 
Результати оцінки параметрів логістичних функцій 

НПФ Оцінена модель 

Коефіцієнт 
множинної 

детермінації, 
R2 

Значення F-критерію 
Фішера 

(Р = 0,95) 
розрахункове. критичне 

"Європа" 

t

o

e
y




0,1743-5,07371
1

4159134,163
€

 
0,983745 544,6729 3,5546 

t

ф

e
y




0,2756-4,42671
1

1785,2545
€

 
0,985445 609,3443 3,5546 

t

ю

e
y




0,1972-3,31291
1

401,0247
€

 
0,9982698 5192,8171 3,5546 

"Соціальний 
стандарт" 

t,e
y




23660-3,75597

2

1
1

21889910,83
€

 
0,994571 1831,8061 3,4928 

te
y




0,1831-4,4032

3

1
1

85324885,06
€  0,988794 882,3910 3,4928 

"Фармацевтич-
ний" te

y



0,44968-3,11585

3

1
1

8062,759
€

 
0,992266 384,9062 5,1433 

"Соціум" 
t

о

e
y




0,7254-2,38801
1

4966,5989
€

 
0,838054 20,6996 4,4590 

 

Одержані значення коефіцієнтів множинної детермінації і F-статистики 

Фішера свідчать про адекватність моделей і можливості їх використання для 

аналізу і прогнозування відповідних показників. Помилки прогнозів, 

обчислені по формулі середнього відхилення: %100
€





t

tt

y

yy
MD , опинилися 

в межах: 0,23% – 5,16%, і мають як позитивні, так і негативні значення, що 

свідчить про відсутність системної помилки (мають місце як песимістичні, 

так і оптимістичні прогнози) та достатньо високу точність прогнозів. 

Побудова моделей пенсійних внесків і виплат здійснювалася за 

статистичними даними зарубіжних країн через коротку історію НПЗ в 

Україні. Результати специфікації свідчать про тісний, найчастіше лінійний 

зв'язок між досліджуваними показниками і чинниками (табл. 2). Проте має 

місце і загальна закономірність: пенсійні внески і виплати залежать 

експоненціально від кількості контрактів і учасників НПФ, тому в моделі (6) 

доцільно прийняти:  1

1

1

0

111 exp)( ybbyf   і  1

1

1

0

111 exp)( yccyg  .  

Таблиця 2 
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Результати специфікації моделей пенсійних внесків і виплат 

 
Оцінені моделі 

Пенсійні внески Пенсійні виплати 

"Європа" 

ty 4,6312129922 


 R2 = 0,9526 ty 8,32741,45453 


 R2 = 0,9618 

1001,0

2 8,412
y

ey 


, R2 = 0,919 

12 077,1114447 yy 


 R2 = 0,7448 

10006,0

3 5,1094
y

ey 


, R2 = 0,9452 

13 733,59,5251 yy 


 R2 = 0,7484 

12 246,11149 xy 


 R2 =0,962 
23 5024,07,2603 yy 


 R2=0,9467 

22 2,224078732 xy 


 R2 = 0,7281 23 107841411 xy 


 R2 = 0,6796 

"Опора" 

ty 984131142382 


R2 = 0,9119 2

3 5,43621891719366 tty 
 R2 = 0,9938 

100001,0

2 45482
y

ey 


 R2 = 0,9721 
100003,0

3 75,566
y

ey 


 R2 = 0,9345 

22 2254376000000 xy 


 R2 = 0,994 23 517771000000 xy 


 R2 = 0,9875 

12 13,12451595 xy 


 R2 = 0,9503 23 2069,022512 yy 


 R2 = 0,9221 

"Соціум" 

ty 2399801708042 


 R2 = 0,9447 ty 63166492283 


 R2 = 0,9063 

12 2851,9000002,0 yy 


 R2 = 0,9521 
13 4128,2417815 yy 


 R2 = 0,8903 

12 454,72761718 xy 


 R2 = 0,9609 
23 2905,05,7440 yy 


 R2 = 0,9884 

22 2679,5361710 xy 


 R2 = 0,8531 
23 4206,1105355 xy 


 R2 = 0,859 

 

Економетричні моделі пенсійних внесків і виплат побудовано за 

допомогою інструменту Регресія пакету Аналіз даних MS Excel для 

експоненціальної і лінійної залежностей від кількості учасників (табл. 3). 

 

Таблиця 3 
Результати економетричного моделювання пенсійних  

внесків і виплат 

НПФ Оцінена модель 
R-

квадрат 

F-критерій 

Фішера, 

Р = 0,95 

Fрозр. Fкр. 

"Європа" 

2112 88518,47945677,8970935,35,10864 xxyy o 


 0,9815 123,454 4,35 

  2112 3901,159656,5exp6131,1583852,235 xxyy o 


 0,9932 339,923 4,35 

2213 2402,27478199,006982,0467,4440 xyyy o 


 0,9514 45,7019 4,35 

2213 917,28664189,0)exp(4277,65001,4545 xyyy o 


 0,9572 52,2104 4,35 

"Соціаль-

ний 

стандарт" 

2112 058,12729107,122142546,0104376 xxyy o 


 0,9570 29,695 5,41 

  2112 115,1461688,12867,227exp110325 xxyy o 


 0,9672 49,096 5,41 

2213 139,246261738,020824,022,7367 xyyy o 


 0,9484 24,524 5,41 

  2213 85,411199,083,228exp88,7264 xyyy o 


 0,9698 53,444 5,41 

Значення коефіцієнтів множинної детермінації і кореляції, статистик 
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Фішера і Стьюдента, стандартних помилок оцінок параметрів моделі і їх довірчі 

інтервали, а також графіки залишків свідчать про адекватність моделей при 

Р=0,95, відсутності автокореляції залишків, гомоскедастичності залишків і, отже, 

можливості їх використання для аналізу і прогнозу пенсійних внесків і виплат. 

Введення експоненціальної функції трохи вплинуло на якість моделі. 

 

 

 

Шкулка Світлана Корніївна 

старший викладач кафедри математичних  

методів в економіці 

 

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ  

ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 

 

Сучасне реформування податкової системи викликано необхідністю 

невідкладної стабілізації фінансової ситуації, підвищення фінансової 

незалежності органів місцевого самоврядування та стимулювання 

економічних процесів в Україні. 

Відмітимо, що у процесі реформування проявляється і важливий 

соціальний аспект функціонування податкової системи: дана система за 

своєю складністю та надмірним навантаженням, незбалансованістю відносин 

платника податків і держави стимулює корупційні прояви, а означене стає 

надзвичайно серйозним чинником соціального напруження, зокрема, у 

бізнесових колах. Окрім того, специфічним соціальним чинником є 

стримування надходження інвестицій, а з цим і можливостей створення нових 

робочих місць, особливо у сфері «нової економіки», яка базується на 

формуванні доданої вартості інтелектуальною працею. 

Слід підкреслити, що першочерговими завданнями податкової реформи в 

Україні повинно бути: введення в дію парадигми державотворчого патріотизму 

нації на основі податкової домінанти; формування цілеспрямованого й 

відповідального ставлення як фіскальної служби до платників податків, так і 

платників до виконання своїх податкових зобов‘язань; підвищення фіскальної 

ефективності податків за рахунок розширення податкової бази, спрощення 

податкової звітності, налагодження її прозорості та покращання 

адміністрування, зменшення масштабності прояву ухилення від сплати 
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податків;створення принципово нового інституційного середовища 

оподаткування, що, у свою чергу, забезпечить сприятливі умови для реалізації 

принципу рівності всіх платників перед законом; недопущення будь-яких 

проявів податкової дискримінації; підвищення регуляторного потенціалу 

податкової системи на основі запровадження інноваційно-інвестиційних 

преференцій з податку на прибуток підприємств; недопущення проявів 

корупційних діянь у системі фіскальних органів. 

Виходячи з проведеного автором аналізу законодавчо-нормативної бази, 

сучасні проблемні виклики щодо наведеного передбачається розв‘язати шляхом: 

І. Спрощення податкової системи, що передбачатиме: 

1) відчутне зменшення кількості податків та зборів, які справляються в 

Україні та удосконалення процедури їхнього адміністрування; 

2) зниження кількості платежів на рік, обсягів витрат робочого часу і 

коштів на ведення податкового обліку і сплату податків за рахунок 

спрощення форм податкових декларацій та запровадження електронного 

документообігу між платниками і контролюючими органами (для всіх 

платників податків без виключень); 

3) внесення змін до системи оподаткування задля детінізації економіки; 

4) надання податкових пільг виключно в межах пріоритетів державної 

соціально-економічної політики; 

5) зміщення акцентів з прямих податків на непрямі. 

ІІ. Гармонізація бухгалтерського та податкового обліку: 

1) введення бухгалтерського обліку та підготовка фінансової звітності 

МСФЗ; 

2) розрахунок об‘єкта оподаткування податком на прибуток на основі 

фінансової звітності; 

3) запровадження фінансового моніторингу за європейськими зразками; 

4) впровадження сучасної системи сертифікації та моніторингу 

зовнішніх аудиторів. 

ІІІ. Побудова партнерських взаємовідносин між податковими органами 

і платниками:  

1) запровадження персональної відповідальності посадової особи; 

2) впровадження елементів медіації в процедуру адміністративного 

оскарження; 

3) забезпечення права платника податків на вибір порядку здійснення 

перевірок контролюючими органами або аудиторськими компаніями; 

4) роз‘яснювальна робота – принцип взаємодії контролюючих органів з 
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платниками податків; 

5) скорочення переліку перевірок платника податків; 

6) проведення податкової амністії. 

Означені реформуючі заходи, на думку автора, сприятимуть 

подальшому економічному зростанню за рахунок системного нарощування 

інвестиційної привабливості України, активізації змін у детінізації економіки, 

розвитку внутрішнього виробництва та конкурентоспроможності українських 

товарів і послуг на світовому ринку, завдячуючи удосконаленню нормативно-

правового забезпечення і впровадженню нової редакції Податкового кодексу 

України з урахуванням: 

1) зниження загального податкового навантаження на економіку; 

2) створення ефективного процесу підготовки податкової звітності та 

зменшення часу, необхідного для її організації;  

3) спрощення системи адміністрування податків і зборів (обов‘язкових 

платежів); 

4) приведення податкової системи України у відповідність із 

стандартами Європейського Союзу.  

Об‘єктивно, що для проведення масштабного реформування податкової 

системи необхідно: по-перше, забезпечити макроекономічну, соціальну і 

політичну стабільність у суспільстві; по-друге, узгодити податково-бюджетну і 

грошово-кредитну політики та забезпечити дієвість економічних відносин; по 

третє, створити необхідні умови для активізації інвестиційних процесів, зокрема, 

надійного захисту основ підприємництва, конкуренції і контрактів, а також прав 

власності, захист яких забезпечуватиметься незалежною судовою і виконавчою 

гілками влади; по-четверте, провести реформування бюджетної системи з 

урахуванням вимог Європейської хартії про місцеве самоврядування із 

забезпеченням відповідності бюджетних видатків інтересам населення території; 

по-п‘яте, сформувати цивілізовані нефіскальні умови для активізації 

підприємницької діяльності та здійснити конкретні кроки на шляху становлення 

правової держави; по-шосте, створити єдину державну інформаційну систему, 

що концентруватиме загальну інформацію, пов‘язану з нарахуванням і сплатою 

податків і зборів (обов‘язкових платежів), яка формується всіма адміністрато-

рами платежів до бюджету; по-сьоме, ефективно використовувати кошти дер-

жавного і місцевого бюджетів; по-восьме, оптимізувати структуру державних 

фінансових видатків з метою цільового нарощування обсягу державних 

інвестицій у людський капітал та створення сучасної життєвої інфраструктури.  

Жмуркевич Андрій Євгенович 
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к.е.н., доцент  

завідувач кафедри економічної кібернетики кафедри  

економічної кібернетики  

 

УПРАВЛІННЯ ВИКОНАННЯМ  

І СУПРОВІД ІТ-ПРОЕКТІВ 

 

Поняття життєвого циклу програмного забезпечення (ЖЦ ПЗ) є одним з 

базових у програмній інженерії (ПІ). 

Життєвий цикл ПЗ – певна послідовність фаз або стадій від моменту 

прийняття рішення про необхідність створення ПЗ до повного вилучення ПЗ з 

експлуатації. 

На кожній фазі відбувається певна сукупність процесів, кожний з яких 

породжує певний продукт, використовуючи необхідні ресурси. Стандарт 

міжнародної організації ISO/IEC 12207:1995 "Information Technology – 

Software Life Cycle Processes" визначає структуру ЖЦ, що містить процеси, 

дії і задачі, які мають бути виконані під час створення ПЗ. 

Стандарт визначає програмне забезпечення як набір комп‘ютерних 

програм, процедур і, можливо, пов‘язаних із ними документації й 

даних. Процес – це сукупність взаємопов‘язаних дій, що перетворюють вхідні 

дані у вихідні. 

Процес поділяється на набір дій, а дії – на набір задач. Процеси, дії та 

задачі ініціюються іншими процесами і виконуються у міру необхідності, 

причому немає заздалегідь визначених послідовностей виконання. 

Усі продукти програмної інженерії становлять певні описи – тексти 

вимог до розроблення, узгодження домовленостей, документацію, тексти 

програм, інструкції щодо експлуатації тощо. Головні ресурси програмної 

інженерії, що визначають ефективність розроблень, – це час та вартість. 

Відповідно до стандарту ISO/IEC 12207 (http://www.12207.com/iec-

62304-checklist.html) усі процеси ЖЦ ПЗ поділяються на три групи (рис. 1.): 

 основні процеси (придбання, доставка, розроблення, експлуатація, 

супровід); 

 організаційні процеси (управління, удосконалення, навчання); 

 допоміжні процеси (документування, забезпечення якості, верифікація, 

атестація, аудит, загальна оцінка тощо). 
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Рисунок 1. Процеси життєвого циклу розроблення ПЗ 
 

Основні процеси включають: 

 процес придбання, що ініціює життєвий цикл ІС та визначає її 

покупця; передбачають виконання замовлення та постачання 

продукту замовнику. 

 процес розроблення, що визначає дії організації – розробника 

інформаційного продукту; передбачає дії, що виконуються 

розробником, і охоплює роботи зі створення ПЗ та його компонентів 

відповідно до вимог, включаючи оформлення проектної й 

експлуатаційної документації, підготовку матеріалів, необхідних для 

перевірки працездатності і відповідної якості програмних продуктів, 

матеріалів, потрібних для організації навчання персоналу. 

 процес постачання, що визначає дії під час передачі розробленого 

продукту покупцеві; 

 процес експлуатації, що означає дії з обслуговування системи під час 

її використання – консультації користувачів, вивчення їхніх 

побажань тощо; 

 процес супроводження, що означає дії з керування модифікаціями, 

підтримки актуального стану та функціональної придатності, 

інсталяції та вилучення версій систем у користувача. 

Процес розроблення ПЗ має забезпечити шлях від усвідомлення потреб 

замовника до передачі йому готового продукту (рис. 2). Він складається з 

таких етапів: 

 визначення вимог – збір та аналіз вимог замовника виконавцем та 

подання їх у нотації, що зрозуміла як для замовника, так для 

виконавця; 

 проектування – перетворення вимог до розроблення у послідовність 

проектних рішень щодо способів реалізації вимог: формування 

загальної архітектури програмної системи та принципів її прив‘язки 
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до конкретного середовища функціонування; визначення детального 

складу модулів кожної з архітектурних компонент; 

 реалізація – перетворення проектних рішень у програмну систему, 

що реалізує означені рішення; 

 тестування – перевірка кожного з модулів та способів їх інтеграції; 

тестування програмного продукту в цілому (verification); тестування 

відповідності функцій працюючої програмної системи вимогам, що 

були до неї поставлені замовником (validation); 

 експлуатація та супроводження готової системи. 

 

 

Рисунок 2. Процеси розроблення програмного забезпечення 
 

Підготовча робота починається з вибору моделі ЖЦ ПЗ, що відповідає 

масштабові, значимості і складності проекту. Процес розроблення має 

відповідати обраній моделі. Розробник повинен вибрати, адаптувати до умов 

проекту і використовувати погоджені із замовником стандарти, методи й 

засоби розроблення, а також скласти план виконання робіт. 

Аналіз вимог до системи розглядає функціональні можливості, вимоги 

користувача, вимоги до надійності і безпеки, вимоги до зовнішніх 

інтерфейсів тощо. Вимоги до системи оцінюються відповідно до критеріїв 

реалізації і можливості перевірки при тестуванні. 

Проектування архітектури системи полягає у визначенні компонентів її 

устаткування, ПЗ й операцій, що виконуються персоналом. 

Аналіз вимог до ПЗ визначає: функціональні можливості, включаючи 

характеристики продуктивності і середовища функціонування компонента; 
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зовнішні інтерфейси; специфікації надійності і безпеки; ергономічні вимоги; 

вимоги до даних; вимоги до інсталяції та введення системи; вимоги до 

документації користувачів; вимоги до експлуатації і супроводу. 

Проектування архітектури ПЗ включає такі задачі (для кожного 

компонента ПЗ): 

 трансформацію вимог до ПЗ в архітектуру, що визначає структуру ПЗ 

і склад його компонентів; 

 розроблення і документування програмних інтерфейсів ПЗ і БД; 

 розроблення попередньої версії документації користувачів; 

 розроблення і документування попередніх вимог до тестів і плану 

інтеграції ПЗ. 

Детальне проектування ПЗ включає такі задачі: 

 опис компонентів ПЗ й інтерфейсів між ними на нижчому рівні, що 

достатній для їх подальшого самостійного кодування і тестування; 

 розроблення і документування детального проекту бази даних; 

 відновлення (за необхідності) документації; 

 розроблення і документування вимог до тестів і плану тестування 

компонентів ПЗ; 

 відновлення плану інтеграції ПЗ. 

Кодування і тестування ПЗ охоплюють такі задачі: 

 розроблення (кодування) і документування кожного компонента ПЗ і 

бази даних, а також сукупності тестових процедур і даних для 

їхнього тестування 

 тестування кожного компонента ПЗ і БД на відповідність вимогам. 

Результати тестування компонентів мають бути документовані 

 відновлення (за необхідності) документації користувачів 

 відновлення плану інтеграції ПЗ 

Інтеграція ПЗ передбачає збирання розроблених компонентів ПЗ 

відповідно до плану інтеграції і тестування компонентів. Для кожного з 

компонентів розробляються набори тестів і тестові процедури, що призначені 

для перевірки кваліфікаційних вимог при наступному кваліфікаційному 

тестуванні. Кваліфікаційна вимога – це набір критеріїв або умов, який 

необхідно виконати, щоб кваліфікувати програмний продукт на відповідність 

своїм специфікаціям і можливість його використовувати в умовах 

експлуатації. 

Кваліфікаційне тестування ПЗ проводиться розробником у присутності 

замовника для демонстрації того, що ПЗ дійсно відповідає своїм 
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специфікаціям. Кваліфікаційне тестування здійснюється для кожного 

компонента ПЗ щодо всіх вимог при використанні різних тестів. При цьому 

також перевіряються повнота технічної документації та її адекватність самим 

компонентам ПЗ. 

Інтеграція системи полягає в об‘єднанні всіх її компонентів, включно з 

ПЗ й устаткуванням. Після інтеграції система у свою чергу піддається 

кваліфікаційному тестуванню на відповідність сукупності вимог до неї. При 

цьому також готуються оформлення і перевірка повного комплекту 

документації на систему. 

Встановлення ПЗ здійснюється розробником відповідно до плану в тому 

операційному середовищі і на тому обладнанні, що передбачені замовленням. 

Приймання ПЗ передбачає оцінку результатів кваліфікаційного 

тестування ПЗ та системи і документування результатів оцінювання, що 

проводиться замовником за допомогою розробника. Розробник здійснює 

остаточну передачу ПЗ замовнику відповідно до договору, забезпечуючи при 

цьому необхідне навчання і підтримку. 

Процес експлуатації охоплює дії і задачі оператора-організації, що 

експлуатує систему. Цей процес включає такі етапи: 1) підготовчу роботу; 2) 

експлуатаційне тестування; 3) експлуатацію системи; 4) підтримку 

користувачів. 

Підготовча робота включає проведення оператором планування дій і 

робіт, що виконуються у процесі експлуатації, й установку експлуатаційних 

стандартів та визначення процедур локалізації і розв‘язання проблем, які 

виникають у процесі експлуатації. 

Експлуатаційне тестування проводиться для кожної чергової версії 

програмного продукту, після чого вона передається в експлуатацію. 

Експлуатація системи здійснюється у призначеній для цього ОС 

відповідно до документації користувачів. 

Підтримка користувачів полягає в наданні допомоги і консультацій при 

виявленні помилок у процесі експлуатації ПЗ. 

Процес супроводу передбачає дії і задачі, що виконуються службою 

супроводу. Цей процес активізується при модифікаціях програмного 

продукту і відповідної документації або модернізації, адаптації ПЗ. Супровід 

– це внесення змін у ПЗ з метою виправлення помилок, підвищення 

продуктивності або адаптації до умов праці, що змінилися. 

Зміни, внесені в наявне ПЗ, не повинні порушувати його цілісність. 

Процес супроводу включає перенесення ПЗ в інше середовище (міграцію) і 
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закінчується зняттям ПЗ з експлуатації. Цей процес охоплює такі дії: 1) 

підготовчу роботу; 2) аналіз проблем і запитів на модифікацію ПЗ; 3) 

модифікацію ПЗ; 4) перевірку і приймання; 5) міграцію ПЗ в інше 

середовище; 6) зняття ПЗ з експлуатації. 

Підготовча робота служби супроводу включає такі задачі: планування 

дій і робіт, які виконуються у процесі супроводу та визначення процедур 

локалізації і розв‘язання проблем, що виникають у процесі супроводу. 

Аналіз проблем і запитів на модифікацію ПЗ що виконуються службою 

супроводу, включає такі задачі: 

 аналіз повідомлення про проблему або запит на модифікацію ПЗ. При 

цьому визначаються такі характеристики можливої модифікації: тип 

(коригувальна, поліпшуюча, профілактична); масштаб (розміри 

модифікації, вартість і термін її реалізації); критичність (вплив на 

продуктивність, надійність або безпеку); 

 оцінка доцільності та можливих варіантів проведення модифікації; 

 затвердження обраного варіанта модифікації. 

Модифікація ПЗ передбачає визначення компонентів ПЗ, їхніх версій і 

документації, що підлягають модифікації, внесення необхідних змін відповідно 

до правил процесу розроблення. Підготовлені зміни тестуються і перевіряються 

за критеріями, що передбачені документацією. При підтвердженні коректності 

змін у програмах відбувається коригування документації. 

Перевірка і приймання полягають у перевірці цілісності модифікованої 

системи і затвердженні внесених змін. 

При перенесенні ПЗ в інше середовище використовуються наявні або 

розробляються нові засоби перенесення, потім виконується конвертування 

програм і даних у нове середовище. З метою полегшення переходу 

передбачається паралельна експлуатація ПЗ у старому і новому середовищі 

впродовж певного періоду, під час якого проводиться необхідне навчання 

користувачів з новим ПЗ. 

Зняття ПЗ з експлуатації здійснюється за рішенням замовника за участю 

організації експлуатації, служби супроводу і користувачів. При цьому 

програмні продукти і відповідна документація підлягають архівуванню 

відповідно до договору. 

Найчастішевиділяють такі моделі життєвого циклу: 

 каскадна або послідовна (WaterfallModel); 

 ітеративна або інкрементна(IterativeModel); 

 спіральна модель Боема(SpiralModel). 
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Легко виявити, що в різний час і в різних джерелах наводиться різний 

перелік моделей та їх інтерпретація. Наприклад інкрементну модель розуміли 

як побудову системи у вигляді послідовності збірок (релізів), визначеної 

відповідно до заздалегідь підготовлених планів і встановленими (вже 

сформульованими) незмінними вимогами. Сьогодні про інкрементний підхід 

найчастіше говорять в контексті поступового нарощування функціональності 

створюваного продукту. 

На перший погляд індустрія розробки ПЗ прийшла, нарешті, до загальної 

«правильної» моделі. Однак каскадна модель, багаторазово «вбита» і теорією і 

практикою, продовжує зустрічатися в реальному житті. Спіральна модель є 

яскравим представником еволюційного підходу, одночасно являє собою єдину 

модель, що приділяє явну увагу аналізу та попередженню ризиків. 

Розглянемо і охарактеризуємо вказані моделі. 

Каскадна модель (WaterfallModel) 

Дана модель (рис. 3) припускає строго послідовне і однократне 

виконання всіх фаз проекту з жорстким та детальним попереднім 

плануванням в контексті чітко визначених вимог до програмної системи. 

 

 

Рисунок 3. Каскадна модель(WaterfallModel) життєвого циклу ПЗ 
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Використання цієї моделі демонструєнаявність значних проблем у 

більшості ІТ-проектів, за винятком окремих проектів оновлення програмних 

систем для критично-важливих програмно-апаратних комплексів (наприклад, 

авіоніки чи медичного обладнання). Практика показує, що в реальному світі, 

особливо у світі бізнес-систем, каскадна модель не повинна застосовуватися. 

Специфіка таких систем в тому, що вимоги характеризуються високою 

динамікою коригування та уточнення.Неможливо чітко і однозначно 

визначити вимоги до початку робіт з реалізації (особливо, для нових систем) 

та мінливі вимоги у процесі експлуатації системи. 

На рисунку 3 наведено типові фази каскадної моделі життєвого циклу й 

відповідні активності проекту, що є для одних фаз виходами, а для інших – 

входами. 

В каскадній моделі перехід від однієї фази проекту до іншої 

передбачає повну коректність результату (виходу) попередньої фази.  

Однак неточність деякої вимоги або некоректна її інтерпретація 

призводить до того, що доводиться «відкочуватися» до ранньої фази 

проекту. Необхідна переробка не просто вибиває проектну команду з 

графіка, але зумовлює зростання витрат і, що не виключено, до 

припинення проекту в тій формі, в якій він спочатку замислювався. Крім 

того, ця модель не здатна гарантувати необхідну швидкість відгуку і 

внесення відповідних змін у відповідь на швидко змінювані потреби 

користувачів, для яких програмна система є одним з інструментів 

виконання бізнес-функцій. Прикладів проблем, що породжені природою 

моделі, можна навести досить багато. 

До основних переваг каскадної моделі відносяться: 

 стабільність вимог протягом усього життєвого циклу розробки; 

 можливість послідовного усунення проблем, що виникають; 

 визначеність і зрозумілість кроків моделі, простота її застосування; 

 спрощення планування, контролю та управління проектом; 

 доступність для розуміння замовниками; 

 ефективність для проектів з чіткими і зрозумілими, але складними 

для реалізації вимогами; 

 ефективність для проектів з високими вимогами до якості при 

відсутності жорстких обмежень щодо витрат і графіка робіт. 

Недоліки каскадної моделі життєвого циклу: 

 складність чіткого формулювання вимог на початку життєвого циклу 

і неможливість їх динамічної зміни протягом реалізації проекту; 



 
98 

 послідовність лінійної структури процесу розробки.Раптове 

повернення до попередніх кроків для вирішення виникаючих 

проблем зумовлює збільшення витрат і порушення графіка робіт; 

 непридатність проміжного продукту для використання; 

 неможливість гнучкого моделювання систем, що не мають аналогів; 

 наявність проблем, пов‘язаних із кінцевою побудовою продукту, у 

зв‘язку з одночасною інтеграцією всіх результатів в кінці розробки; 

 недостатня участь замовника у створенні системи – тільки на самому 

початку (при розробці вимог) і в кінці (під час приймальних 

випробувань); 

 неможливість попередньої оцінки якості системи замовником; 

 проблемність фінансування проекту, пов‘язана зі складністю 

одноразової розподілу значних грошових коштів. 

Ітеративна  або інкрементна модель (Iterative Model) 

Ітеративна модель передбачає розбивку життєвого циклу проекту на 

послідовність ітерацій, кожна з яких нагадує «міні-проект», що включає всі 

фази життєвого циклу і реалізує деякіфрагментизагальної функціональності. 

Мета кожної ітерації – отримання працюючої версії програмної 

системи, що включає функціональність, визначену інтегрованим змістом усіх 

попередніх і поточної ітерації. Результат фінальної ітерації містить всю 

необхідну функціональність продукту. Таким чином, із завершенням кожної 

ітерації, продукт збільшує свою функціональність (інкремент) (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Ітеративна (інкрементна) модельжиттєвого циклу ПЗ 

(IterativeModel) 
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З точки зору структури життєвого циклу таку модель називають 

ітеративною (iterative). З точки зору розвитку продукту – інкрементною 

(incremental). Досвід показує, що неможливо розглядати кожен з цих поглядів 

ізольовано. Найчастіше таку змішану еволюційну модель називають просто 

ітеративною (говорячи про процес) та/або інкрементною (говорячи про 

нарощування функціональності продукту). 

Дана модель має на увазі не лише складання працюючої (з погляду 

результатів тестування) версії системи, але і її розгортання в реальних 

операційних умовах з аналізом відгуків користувачів для визначення змісту і 

планування наступної ітерації. «Чиста» інкрементна модель не передбачає 

розгортання проміжних збірок (релізів) системи і всі ітерації проводяться по 

заздалегідь визначеному плану нарощування функціональності, а користувачі 

(замовник) отримує лише результат фінальної ітерації як повну версію 

системи. 

Таким чином, значимість еволюційного підходу на основі організації 

ітерацій особливо проявляється у зниженні невизначеності з завершенням 

кожної ітерації. В свою чергу, зниження невизначеності дозволяє зменшити 

ризики.  

Основні переваги ітеративної моделі розробки: 

 зниження ризиків – раннє виявлення конфліктів між вимогами, 

моделями та реалізацією проекту; фокусування на основних 

завданнях; динамічне формування вимог і управління ними. 

 організація ефективного зворотного зв‘язку проектної команди зі 

споживачем, створення продукту, реально відповідає потребам у 

ньому. 

 швидкий випуск мінімально допустимої версії функціональності 

продукту і можливість вивести продукт на ринок ташвидко почати 

експлуатацію. 

Основні недоліки ітеративної моделі розробки: 

 Проблеми з архітектурою і накладні витрати – при роботі з 

хаотичнимивимогами і без опрацьованого глобального плану 

архітектура додатка може постраждати, а на її приведення до 

адекватного стану можуть знадобитися додаткові ресурси. 

 Немає фіксованого бюджету і термінів, а також потрібна значна 

залученість замовника до процесу. Для деяких замовників це 

неприйнятні умови співпраці з розробником, їм краще 

застосовуватикаскадну модель. 
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Спіральна модель 

Найбільш відомим і поширеним варіантом еволюційної моделі є 

спіральна модель, що стала вже фактично самостійною моделлю, що має різні 

сценарії розвитку і деталізації. 

Спіральна модель (рис. 5) була вперше сформульована Баррі Боемом в 

1988 р.Особливістю цієї моделі є спеціальна увага ризикам, що впливають на 

організацію життєвого циклу розробки ПЗ. 

 

 

Рисунок 5. Спіральна модель ЖЦ, розроблена Б.Боемом 
 

Головне досягнення спіральної моделі полягає в тому, що вона 

пропонує спектр можливостей адаптації вдалих аспектів існуючих моделей 

процесів життєвого циклу. 

Дана модель життєвого циклу характерна при розробці новаторських 

(нетипових) систем. На початку роботи над проектом у замовника і 

розробника немає чіткого бачення підсумкового продукту (вимоги не можуть 

бути чітко визначені) або стовідсоткової впевненості в успішній реалізації 
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проекту (ризики дуже великі). В зв‘язку з цим приймається рішення розробки 

системи по частинах з можливістю зміни вимог або відмови від її подальшого 

розвитку. Як видно з рисунка, розвиток проекту може бути завершено не 

тільки після стадії впровадження, але і після стадії аналізу ризику. 

Переваги моделі: 

 дозволяє швидко показати користувачам системи працездатний 

продукт, тим самим, активізуючи процес уточнення і доповнення 

вимог; 

 допускає зміну вимог під час розробки інформаційної системи, що 

характерно для більшості розробок, у тому числі і типових; 

 забезпечує достатню гнучкість в управлінні проектом; 

 дозволяє отримати доволі надійну і стійку систему. З розвитком 

системи помилки і слабкі місця виявляються і виправляються на 

кожній ітерації; 

 дозволяє удосконалювати процес розробки – аналіз, проведений в 

кожній ітерації, дозволяє проводити оцінку того, що має бути 

змінено в організації розробки, і поліпшити її на наступній ітерації; 

 зменшуються ризики замовника. Він може з мінімальними для себе 

фінансовими втратами завершити розвиток неперспективного 

проекту. 

Недоліки моделі: 

 Збільшується невизначеність перспектив розвитку проекту. Цей 

недолік випливає з попередньоїпереваги моделі; 

 Ускладнені операції тимчасового і ресурсного планування всього 

проекту в цілому. Для вирішення цієї проблеми необхідно ввести 

тимчасові обмеження на кожну із стадій життєвого циклу. Перехід 

здійснюється відповідно до плану, навіть якщо не вся запланована 

робота виконана. План складається на основі статистичних даних, 

отриманих у попередніх проектах та особистого досвіду розробників. 

Описані моделі життєвого циклу розробки програмного забезпечення 

реалізуються шляхом застосування конкретних методик та відповідних 

інстументальних засобів. Наприклад Об‘єктно-орієнтована методологія 

припускає конструювання програмного рішення з готових об‘єктів, для яких 

визначаються правила їх взаємодії, що переводять об‘єкти з одного стану в 

інший. Така модель, що передбачає повну відповідність процесу розробки 

положенням об‘єктно-орієнтованої методології (об‘єктно-орієнтований 

аналіз, проектування, програмування), ефективна у великих проектах, а також 
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там, де застосовуються так звані засоби швидкої розробки (RAD, Rapid 

Application Development), засновані на цих технологіях і містять готові 

бібліотеки класів. 

Застосовується переважно в дуже великих проектах, де належна увага 

приділяється етапам аналізу і проектування, а також жорстко контролюється 

дотримання розробниками встановлених правил. 

Наявність великої кількості формальних процедур і правил істотно 

звужує свободу дій кожного конкретного програміста, перетворює його на 

гвинтик у величезній і неповороткій машині. Незважаючи на те що подібні 

машини здатні цілком успішно справлятися з поставленими перед ними 

завданнями, зазвичай їх ККД досить низький і питома продуктивність 

окремого розробника настільки мала, що нормальним може вважатися 

написання програмістом кількох рядків коду в день. 

Кинути виклик подібним перевантаженим формальностями підходам 

покликані моделі швидкої розробки, такі, як, наприклад, екстремальне 

програмування. Їх суть полягає у відмові від усього зайвого, що не 

відноситься безпосередньо до створення якісного програмного продукту, а за 

основу беруться лише найбільш ефективні методи створення ПЗ. Особлива 

увага приділяється питанням взаємодії з замовником, організації 

продуктивної роботи та тестуванню. Багато ідей швидкої розробки, 

наприклад юніт-тести, вже давно застосовувалися в багатьох проектах, проте 

зібрані разом вони стали обов‘язковими для застосування ізумовили 

позитивний ефект. Про ці методи останнім часом стали говорити все частіше, 

а їх елементи почали запозичувати багатьма класичними моделями. 

У сучасних умовах швидка розробка – це дуже популярний підхід і її 

використовують все активніше. Основна перевага полягає в тому, що 

порівняно невеликі групи розробників здатні справлятися з проектами за той 

же час, який необхідно при застосуванні традиційних методів командами на 

порядок більшої чисельності. 

Однак і тут є свої недоліки, зокрема швидка розробка погано підходить 

для великих проектів і орієнтована в основному на невеликі та середні, крім 

того, її ефективне використання можливо тільки за умови, що розробники ПО 

володіють досить високою кваліфікацією і значним досвідом. 

Насправді в процесі еволюції моделей життєвого циклу розробки ПЗ 

нові ідеї не замінювали існуючі повністю. Більш правильно вважати, що 

кожна з них має власну сферу застосування. Крім того, у кожному 

конкретному випадку може виявитися, що не існує методики, яка ідеально 
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підходить для вирішення даного завдання. У цьому випадку менеджерам 

програмних проектів варто розглянути варіанти адаптації моделей під 

конкретні потреби або застосовувати комбіновані методи, що включають 

елементи різних підходів. Наприклад, успіх швидкої розробки зумовив те, що 

більш консервативні моделі перейняли найефективніші її прийоми і стали 

використовувати їх вже в рамках своїх процесів. 

Так як поглядів на деталізацію опису життєвого циклу може бути 

багато, то існують різні методики, серед яких найбільшого поширення 

набули: 

 Rational Unified Process (RUP); 

 Enterprise Unified Process (EUP); 

 Microsoft Solutions Framework (MSF) в обох поданнях: MSF for Agile і 

MSF for CMMI (анонсована спочатку як MSF Formal); 

 Agile-практики (eXtreme Programming (XP), Feature Driven 

Development (FDD), Dynamic Systems Development Method (DSDM), 

SCRUM та ін.). 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВО-

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

 

В умовах трансформації економіки України та лібералізації відносин 

суб‘єктів господарювання у фінансово-економічній діяльності значно зростає 

роль ефективної організації аналітичних процесів, в тому числі своєчасного 

та якісного аналізу фінансових звітів суб‘єктів господарювання, оскільки він 

є однією з найважливіших умов успішного управління фінансами 

підприємства, обґрунтування управлінських рішень, спрямованих на 

досягнення стратегічних і тактичних цілей діяльності підприємства.  

Серед найбільш суттєвих недоліків традиційного аналізу, який домінує 

сьогодні у вітчизняній практиці, можна виділити такі: 

 неврахування галузевих особливостей об'єкту аналізу; 

 недостатнє теоретичне та емпіричне обґрунтування критичних точок 

(чиінтервалів) для окремих фінансових індикаторів, як наслідок, 

довільність фіксування нормативних значень фінансових показників; 

 суб‘єктивність формування вибірки показників, які підлягають 

аналізу та не врахування критерію мультиколінеарності; 
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 неврахування (або суб'єктивність урахування) факту різної вагомості 

впливу окремих показників на загальні результати аналізу; 

 ігнорування показників, які розраховуються на базі чистого 

грошового потоку. 

Аналізуючи сучасні тенденції у сфері інформаційного забезпечення 

фінансових рішень, слід звернути увагу на положення Міжнародних 

стандартів складання фінансової звітності (IFRS). Згідно з IFRS, фінансова 

звітність підприємства має містити інформацію, яка є необхідною для 

оцінки інвесторами доцільності інвестування коштів з точки зору 

оптимізації співвідношення ризику та доходності. Водночас складання 

звітності за IFRS передбачає використання інформації управлінського 

обліку, зокрема, планові розрахунки, показники управлінської звітності 

тощо. У міжнародній практиці такий прийом визначається як 

управлінський підхід до складання звітності (mаnagement аpproасh). 

Управлінський підхід полягає у тому, що внутрішня інформація, яка 

забезпечується та використовується контролінгом, може бути використана 

також для цілей складання зовнішньої звітності. Іншими словами, 

інформація, яка готується контролінгом для керівництва підприємства, є 

релевантною і для інвесторів. Таким чином, міжнародні стандарти 

складання фінансової звітності передбачають певну гармонізацію 

бухгалтерського та управлінського обліку. У перспективі в процеси 

гармонізації мають бути залучені системи стратегічного планування та 

бюджетування, управлінські звіти та рапорти, інструменти управління 

витратами. 

Як свідчить практика управління фінансово-господарською діяльністю 

приватних підприємств, в останні роки діагностика їх діяльності у значній 

мірі спрямовується на інтеграцію інструментарію стратегічного управління 

витратами та вартістю підприємства. 

Враховуючи особливості організації фінансів підприємств в Україні, 

управлінського, податкового та фінансового обліку, з нашої точки зору, для 

вітчизняних суб‘єктів господарювання виправданою є модель контролінгу, 

сфокусована на вирішенні проблеми координації, транспарентності 

(інформаційного забезпечення) та інтеграції різних ділянок фінансово-

економічної діяльності та управління нею. 

Результати дослідження основних напрямів діяльності служб 

контролінгу на українських та російських підприємствах у порівнянні із 

компаніями США та Канади наведено в табл. 1. В Україні послуг фінансових 
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контролерів потребують переважно компанії з іноземним капіталом, філії і 

представництва міжнародних корпорацій, а також ті підприємства, які 

планують вийти на світовий ринок цінних паперів. 

 

Таблиця 1 
Напрямки діяльності служб фінансового  контролінгу у міжнародному 

порівнянні 

Завдання та обов'язки фінансового контролера 
Україна, 

% 
США, 

Канада, % 
Складання фінансової звітності згідно з IFRS (МСФО) 70 40 

Ведення управлінського обліку, складання внутрішньої 
звітності 

70 80 

Моніторинг фінансової звітності 60 75 
Узгодження фінансової звітності у відповідності з GААР (US, 

Саnаdian) 
45 65 

Управління процесом стратегічного планування та 
прогнозування 

50 50 

Ведення роботи з аудиторами, банками, страхувальниками, 
актуаріями та іншими учасниками фінансового ринку 

45 55 

Управління дебіторською заборгованістю 30 25 
Варіаційний аналіз 40 55 

Аналіз інвестиційних проектів, оцінка ефективності проектів 25 15 
Розрахунок та прогнозування Саsh Flow 50 45 

Участь у розробці і впровадженні системи управління 
ризиками 

20 5 

Консолідація звітності 10 25 
Податкове планування 15 10 

Інші функції 20 20 

 

Проведений аналіз посадових інструкцій фінансових контролерів на 

вітчизняних підприємствах показує, що здебільшого на контролінг 

покладаються такі завдання, як стратегічне та оперативне планування; 

складання управлінських звітів (для керівництва, ради директорів, 

акціонерів); аналіз та розробка пропозицій із вдосконалення процедур 

фінансових операцій, систем управлінського та бухгалтерського обліку, з 

підвищення ефективності використання матеріальних, фінансових та 

трудових ресурсів, застосування цін і тарифів, розрахунково - платіжної 

дисципліни; налагодження системи регулярного контролю і оцінки ризиків; 

методична підтримка менеджменту та провідних спеціалістів з оцінки 

ризиків, здійснення фінансових операцій та регламентів обліку. Згідно з 

переліком вимог, на вітчизняних фінансових контролерів найчастіше 

покладаються обов'язки складання фінансової звітності згідно IFRS (МСФО) 

та ведення управлінського обліку - близько 70% випадків. 
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Підсумовуючи вищесказане, варто відзначити, що вдосконалення 

фінансової звітності з врахуванням вимог міжнародних стандартів не 

можливе без вирішення основних проблем. Вони потребують негайного 

вирішення, у тому числі і через координацію дій всіх державних органів та 

моніторинг стану бухгалтерського обліку з метою критичної оцінки його 

результатів, внесення відповідних змін до чинного законодавства.   

 

 

 

Гончарук Світлана Марківна  

к.е.н., доцент,  

доцент кафедри обліку і аудиту  

 

АУДИТ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ:  

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ 

 

Вітчизняне суспільство ще не встигло достатньою мірою зрозуміти 

значимість аудиту як невід‘ємного елемента ринкової економіки, системи 

соціально-економічних відносин, і не використовує сповна всіх його 

можливостей. З моменту прийняття Закону України «Про аудиторську 

діяльність» пройшло майже 23 роки. Аудит потрібно оновлювати і приводити 

до європейських стандартів.  

Врегулювання  законодавства в сфері аудиту — одна з умов 

економічної частини Угоди про асоціацію, яку Україна і Європейський союз 

вже підписали 27 червня 2015 року. Крім того зміни відбулися  і у 

європейському законодавстві стосовно аудиту. Так, 15 квітня 2015 року були 

прийняті поправки до Директиви Європарламенту та ради ЄС про 

обов‘язковий аудит річної та консолідованої звітності 2006/43/ЄС, а також 

положення про особливі вимоги до аудиту підприємств з державною участю. 

В цьому документі обмежуються можливості аудиторів заробляти 

наданням лише аудиторських послуг у вигляді консультацій та стратегічним 

інвестиціям. Виручка від цього виду операцій, які виходять за межі 

класичного аудиту, не може перевищувати 70% загального обсягу виручки. 

Угода з ЄС також потребує від аудиторів надавати у своїх звітах  дані про 

діяльність підприємства, які можуть слугувати його теперішнім та 

потенційним інвесторам. 
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Проблеми розвитку аудиту є предметом особливої уваги економічної 

науки. У вітчизняній літературі приділяється значна увага розвитку аудиту в 

Україні. Це наслідок стрімкого розвитку світової економіки, необхідність 

гнучкого пристосування до змін, їх детального дослідження та контролю. 

Великий внесок в розробку теоретичних основ і методологічних підходів до 

шляхів удосконалення аудиторської діяльності внесли провідні вчені-

економісти: М.Т.Білуха, А. Білоусов, В.Г.Гетьман, М.Я.Дем‘яненко, 

В.П.Завгородній, Г.Г.Кірейцев, М.В. Крапивко, Б.Ф. Усач та інші. 

Метою дослідження є визначення сучасного стану, проблем  та 

перспектив розвитку аудиту в Україні. 

На сучасному  етапі економічного розвитку в Україні, в основному, 

надаються такі види аудиторських послуг: аудит, супутні аудиту послуги, 

оглядова перевірка, операційна перевірка, компіляція. Ринок видів 

аудиторських послуг в Україні за останні два роки значно зменшився і 

диференціювався за напрямами та інтересами замовників. 

Метою діяльності аудиторських фірм є забезпечення високого рівня 

послуг для досягнення максимальної ефективності праці, спрямованої на 

задоволення потреб українського суспільства. Для досягнення цієї мети 

необхідно дотримуватися чотирьох основних вимог суспільства до них: 

 достовірність (українське суспільство відчуває потребу в ко-

ристуванні достовірною інформацією); 

 фаховість (висуваються вимоги до аудиторів, що можуть бути 

визначені клієнтами, роботодавцями та іншими зацікавленими 

сторонами до фахівців-аудиторів); 

 якість послуг (виконання аудиторських послуг має здійснюватись у 

суворій відповідності з чинними стандартами і правилами аудиту, 

професійної етики); 

 довіра (користувачі аудиторських послуг мають бути впевнені в 

тому, що вони ніколи не порушать норм професійної етики і будуть 

дотримуватись їх протягом усієї практики). 

Сучасний етап економічного розвитку характеризується кризовими 

явищами, які мають більш глобальне розповсюдження та суттєво впливають 

на світову економіку. Тому повстає необхідність глибоко вивчити і 

усвідомити уроки цієї кризи. Економічна криза торкнулася і аудиторської 

діяльності. Ситуація, що склалася у Україні, потребує вирішення проблем, які 

мають місце у аудиторській діяльності і негативно на неї впливають. 
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Дослідження засвідчують, що існує проблема низької якості аудиторських 

послуг, їх автоматизації, недостовірності інформації, наданої аудиторськими 

висновками, що негативно впливає як на діяльність підприємств, так і на 

економічне становище держави загалом. 

Розвиток інвестиційних процесів в Україні обумовив необхідність 

посилення контролю за цільовим використанням коштів. Йдеться про контроль з 

боку як інвесторів за використанням вкладених ними коштів, так і держави. При 

цьому, аудиторські фірми покликані захищати, насамперед, інтереси власників і 

не повинні трансформуватися в органи державного контролю. 

В нашій державі деякі із аудиторських фірм взагалі не займаються 

аудитом, а надають лише консалтингові та інші послуги. В той час як світові 

тенденції розвитку аудиторських послуг свідчать про скорочення 

аудиторськими фірмами обсягів консалтингових послуг або виділення з них 

суб'єктів, що надають консалтингові послуги, в окремі структури, в Україні 

існують регіони, де аудит у загальному обсязі аудиторських послуг займає 

близько 30%. Це Вінниця, Херсон, Чернігів, Миколаїв, Запоріжжя тощо. У 

більшості випадків причина таких показників – це диверсифікація, бажання 

утримати клієнта різноманітністю послуг, що надаються, шукаючи 

альтернативні джерела доходів.   

Крім того простежується як скорочення кількості аудиторських фірм, 

так і сертифікованих аудиторів. Усього в Україні станом на 31 грудня 2014 р. 

чинний сертифікат аудитора мали 2787 особи. В той же час у 2010 році їх 

кількість складала – 3075 осіб, у 2011 – 3129, у 2012 – 3139. У 2013 почалося 

скорочення кількості аудиторів до 2993 осіб. 

Останні дані свідчать про тенденцію скорочення кількості 

сертифікованих аудиторів. 

Для подолання негативних тенденцій необхідно вирішити цілий ряд 

проблем: 

 вивчити позитивний зарубіжний досвід ціноутворення на аудиторські 

послуги та запровадити його в Україні. 

 посилити роботу над створенням робочої документації та 

внутрішньо-фірмових методик аудиту; 

 удосконалити навчальні плани підготовки аудиторів у вищих 

навчальних закладах і поєднати  їх теоретичні знання з практикою 

аудиту; 

 розробити типові методики аудиторської перевірки з врахуванням 

сучасного економічного стану. 
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Шот Анна Петрівна 

к.е.н., доцент,  

доцент кафедри обліку і аудиту  

 

ВПЛИВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ  

НА СТАН ДЕБІТОРCЬКО-КРЕДИТОРСЬКОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

В економіці будь-якої країни дебіторська заборгованість є одним з 

негативних явищ оскільки її виникнення може збільшувати розміри 

кредиторської заборгованість підприємства, а це в свою чергу, спричинити 

кризу неплатежів.  

За таких умов, важливого значення на сьогодні набуває стан 

розрахунків з дебіторами та кредиторами на підприємствах України та 

Львівщини зокрема, а також вплив заборгованості, внутрішніх і зовнішніх 

чинників на фінансовий стан   та платоспроможність підприємств.  

Статистичні дані свідчать про те, що на сьогодні на підприємствах 

Львівщини накопичилась велика сума як дебіторської так і кредиторської 

заборгованості, співвідношення між ними наближається до критичного рівня. 

Якщо нормативне значення співвідношення кредиторської та дебіторської 

заборгованості визначено в межах 1,5-2, то нормальним вважається стан, 

коли кредиторська заборгованість перевищує дебіторську не більше ніж у два 

рази, але не менше ніж у 1,5 рази.(табл.1, рис. 1). 

 

Таблиця 1 
Співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості підприємств 

Львівської області за 2011-2015 рр. 

Роки 
Кредиторська 

заборгованість 
млрд. грн.* 

Дебіторська 
заборгованість 

млрд. грн.* 

Співвідношення 
кредиторської та 

дебіторської 
заборгованості 

2011 1 552,4 1 308,2 1,19 

2012 1 753,3 1 426,7 1,23 

2013 1 990,9 1 661,0 1,20 

2014 1 915,5 1 566,5 1,22 

2015 2 563,2 1 962,8 1,31 
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*на початок року 

Рис. 1. Динаміка дебіторської та кредиторської заборгованості підприємств 
Львівської області за 2011-2015 рр. 

 

Проведений аналіз показав зростання частки дебіторської та 

кредиторської заборгованості в активах та пасивах підприємства, а також те, 

що найбільшу питому вагу у розрахунках складає заборгованість за товари, 

роботи та послуги. 

Так, питома вага дебіторської заборгованості в оборотних активах 

підприємств області склала 65,0 %, а частка заборгованості за товари, роботи 

послуги поточній дебіторській заборгованості майже 50%. 

Стосовно кредиторської заборгованості, то ситуація наступна: питома 

вага кредиторської заборгованості в поточних зобов‘язання за досліджуваний  

період складає більше 80%, а частка кредиторської заборгованості за товари, 

роботи, послуги – більше 50%. 

Зміна розміру дебіторської і кредиторської заборгованості можуть 

негативновплинути на фінансовий стан підприємства. Значне перевищення 

дебіторської заборгованості над кредиторською є ознакою раннього 

банкрутства підприємства, що виникає в результаті недоотримання грошових 

коштів, прибутку та призводить до накопичення величезної суми боргу. У 

випадку перевищення кредиторської заборгованості та при стрімкому 

збільшенні її величини перед підприємством рано чи пізно постане проблема 

неплатоспроможності. 
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Причиною такого критичного стану розрахунків є не тільки вплив 

зовнішніх чинників (політична та економічна нестабільність в країні, 

військові дії на Сході України; мінливість законодавства; високий рівень 

інфляції; зниження купівельної спроможності населення тощо), а й  

внутрішні (низький рівень менеджменту та маркетингу, недоліки в 

інвестиційній політиці;дефіцит коштів для фінансування;слабкий контроль за 

станом розрахунків). 

Рекомендується до вирішення проблеми погашення дебіторської 

заборгованості підходити комплексно, враховуючи усі чинники, при цьому 

дотримуватись «принципу Парето», який означає, що рішення є 

оптимальним, якщо поліпшення стану за одним з критеріїв не спричиняє 

погіршення за іншим 

Якщо на зовнішні фактори підприємство практично не має впливу, то 

підвищити рівень ділової активності та платоспроможності можливе за 

рахунок внутрішніх. Такими, на наш погляд, сьогодні є управління 

дебіторською заборгованістю (формування кредитної політики щодо 

дебіторів; мінімізація ризиків виникнення прострочених боргів; 

рефінансування дебіторської заборгованості).  

Надзвичайно важливим для більшості підприємств сьогодні є 

підвищення ліквідності активів, яке можна забезпечити рефінансуванням 

дебіторської заборгованості (швидке переведення її в грошові кошти та їх 

еквіваленти). 

Використання різноманітних форм рефінансування дебіторської 

заборгованості таких як факторинг, векселі, форфейтинг в комплексі із 

ефективною розробленою кредитною політикою можуть покращити 

платоспроможність підприємств. 

Таким чином результати проведеного дослідження свідчать, що стан 

розрахунків з дебіторами та кредиторами на підприємствах Львівщини є 

напруженим, що виявляється у значних сумах заборгованості. 

Мінімізувати ризики втрати платоспроможності можна за умови 

здійснення комплексного аналізу дебіторської заборгованості, який є 

основою для прийняття ефективних управлінських рішень та оптимізації 

дебіторської заборгованості. 
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Лобода Наталія Олександрівна 

к.е.н., доцент,  

доцент кафедри обліку і аудиту 

 

МЕТОДИКА ТРАНСФОРМАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ ДО ВИМОГ МСФЗ:  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Процес інтеграції України до європейської спільноти є досить складним 

та довгим. Невідповідність бухгалтерського обліку європейській обліковій 

практиці висуває нові завдання перед національним бухгалтерським обліком і 

вимагає складання звітності не лише за національними вимогами та 

правилами, а й у відповідності до міжнародних стандартів фінансової 

звітності (далі – МСФЗ). Розроблені в Україні національні стандарти мають 

відмінності з міжнародними, що призводить до необхідності вивчення, 

розуміння та їх застосування. Поширення МСФЗ пояснюється тим, що 

фінансова звітність повинна бути зрозумілою і достовірною та забезпечувати 

повну інформацію про фінансовий стан компанії, тому більшість 

міжнародних організацій зацікавлені у їх впровадженні. 

Протягом останніх років вітчизняні вчені у своїх працях розглядають 

способи застосування міжнародних стандартів на практиці, задаються 

питанням впровадження МСФЗ в Україні та прогнозують, у зв‘язку з цим, 

розвиток країни в цілому. Питаннями МСБО в Україні займались, як окремі 

науковці, а саме Олійник О.В., Мельникова О.В, Голов С.Ф., Куцик П.О., 

Костюченко В.М., Пархоменко В.М., які досліджували проблеми та 

перспективи удосконалення бухгалтерського обліку в Україні, так і 

професійні установи, як, наприклад, Федерація професійних бухгалтерів та 

аудиторів України (ФПБАУ) та Українська консалтингова мережа (УКМ). 

Аналізуючи наукові праці сучасних вчених можна виокремити  існування 

різних точок зору. На думку одних науковців, реформування вітчизняного 

бухгалтерського обліку та його стандартизація у відповідності до 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку – не потрібне, інших - 

реформування бухгалтерського обліку та приведення його до вимог 

міжнародних стандартів сприяє його розвитку. Поділяючи точку зору 

останніх, слід зазначити, у зв‘язку з активізацією євроінтеграційних процесів 

в Україні, розвитком міжнародного співробітництва, участю у сфері відносин 
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міжнародного розподілу та виробничій кооперації, залученням іноземних 

інвестицій в економіку України, виходом вітчизняних підприємств на 

міжнародні ринки необхідне подальше реформування системи 

бухгалтерського обліку та впровадження методології поширення інформації з 

економічних питань згідно з міжнародними стандартами для забезпечення 

відкритості, прозорості та зіставлення показників фінансової звітності 

суб‘єктів господарювання.  

Метою введення МСФЗ є забезпечення порівняності та зрозумілості для 

міжнародних інвесторів звітів суб‘єктів господарської діяльності різних країн 

світу. Стандарти мають певну гнучкість, що дозволяє враховувати 

особливості національних економік, вони містять лише загальні принципи і 

підходи до відображення операцій і розкриття інформації. МСФЗ постійно 

допрацьовуються і доповнюються, враховуючи зміни на світових ринках. 

Значну роль у вдосконаленні вітчизняного обліку та його інтеграції у світове 

співтовариство відіграють міжнародні стандарти  бухгалтерського обліку, які 

охоплюють коло питань, що мають важливе міжнародне значення в умовах 

розвитку зовнішньої торгівлі, діяльності транснаціональних корпорацій, 

глобалізації фінансових ринків. Вони відіграють значну роль у вдосконаленні 

національних стандартів обліку та інтеграції держави у світове 

співтовариство. 

Сьогодні в Україні відбувається подальше наближення 

бухгалтерського обліку до вимог МСФЗ. Сучасні міжнародні стандарти 

бухгалтерського обліку і фінансової звітності є динамічною системою, 

яка спрямована на уніфікацію принципів і методів визнання, оцінювання 

і розкриття інформації у фінансовій звітності на основі зближення зі 

стандартами світового бухгалтерського обліку. Згідно з наказом 

Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. та № 628 від 

27.06.2013 р. було затверджено Національне положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" та 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 

"Консолідована фінансова звітність". НПСБО 1, 2 враховують 

особливості переходу на МСФЗ. Зокрема, визначено організацію подання 

першої річної фінансової звітності за міжнародними стандартами, 

необхідність наведення у балансі інформації на початок і кінець звітного 

періоду, а також на дату переходу на міжнародні стандарти фінансової 

звітності для підприємств, які відповідно до законодавства їх 

застосовують.  



 
115 

Отже, враховуючи результати проведеного дослідження можна зробити 

висновок, що сьогодні застосування міжнародних стандартів фінансової 

звітності в Україні активно набирає темпів, а зростання впливу глобалізації 

на національну систему бухгалтерського обліку є неминучим. Приведення 

національних систем обліку і звітності у відповідність до вимог міжнародних 

стандартів – це шлях до інтернаціоналізації та гармонізації обліку, 

підвищення якості облікової інформації, та довіри до неї з боку різних 

користувачів. Тому впровадження МСФЗ може стати інструментом 

підвищення прозорості й ефективності системи управління підприємства, що, 

у свою чергу, даватиме Україні можливість залучення іноземних інвестицій і 

позик, а також виходу на зарубіжні ринки та вступу України до 

Європейського Союзу. 

 

 

 

Труш Іванна Євгенівна 

к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту 

 

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ВІДПОВІДНОДО 

МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 

 

Визначення Україною Європейського вектору розвитку, як пріоритетного 

для всіх сфер суспільства,обумовлює необхідність впровадження 

всепоглинаючих реформ, в тому числі й в державному секторі економіки. 

Триває розпочата реформа системи бухгалтерського обліку і звітності в 

державному секторі з урахуванням вимог міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку. Питанню реформування бухгалтерського обліку в 

державному секторі присвячено ряд рішень уряду, якими затверджені: 

Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі 

на 2007-2015 роки, Стратегія застосування міжнародних стандартів 

фінансової звітності в Україні та Стратегія модернізації системи управління 

державними фінансами.  

Метою реформи є удосконалення системи бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності в державному секторі з урахуванням вимог міжнародних 

стандартів. 
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Для досягнення поставленої мети передбачалось: 

 розробити і запровадити національні стандарти бухгалтерського 

обліку в державному секторі з урахуванням вимог міжнародних 

стандартів; 

 створити єдиний план рахунків бухгалтерського обліку в державному 

секторі, гармонізований із бюджетною класифікацією, яка відповідає 

статистиці державних фінансів 2001 року; 

 удосконалити методи складання та консолідації звітності з 

використанням сучасних інформаційних систем; 

 запровадити єдині підходи до організації бухгалтерських служб 

бюджетних установ; 

 створити інтегровану інформаційно-аналітичну систему управління 

державними фінансами на базі єдиного плану рахунків та 

національних стандартів бухгалтерського обліку та звітності в 

державному секторі. 

Зокрема, дані заходи неможливо здійснити без удосконалення 

законодавства. Сьогодні можна з упевненістю сказати, що вже зроблено 

чимало в цьому напрямку. Затверджено Бюджетний кодекс України у новій 

редакції, в якому знайшли своє відображення основні моменти реформи, а 

саме: ведення бухгалтерського обліку і складання звітності, як з виконання 

бюджетів, так і з виконання кошторисів бюджетних установ 

здійснюватиметься відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку в державному секторі. 

При реформуванні бухгалтерського обліку в державному секторі за 

основу прийнято Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку для 

державного сектора. Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі поширюються на суб‘єктів державного сектора, якими є 

Міністерство фінансів, розпорядники бюджетних коштів, Державне 

казначейство та державні цільові фонди, які забезпечують ведення 

бухгалтерського обліку.  

На сьогодні затверджено і набули чинності 19 національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, гармонізованих із 

міжнародними стандартами. Крім того з 1 січня 2016р. вступив в дію єдиний 

план рахунків бухгалтерського обліку, гармонізований з новою бюджетною 

класифікацією. 

Реалізація реформи бухгалтерського обліку в державному секторі 

дозволить: 
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 гармонізувати законодавство України з питань бухгалтерського 

обліку та звітності з міжнародними стандартами бухгалтерського 

обліку для державного сектора; 

 удосконалити систему управління державними фінансами; 

 забезпечити транспарентність даних фінансової звітності в 

державному секторі та можливість їх зіставлення з аналогічними 

даними інших країн. 

Отже, для модернізації системи обліку в державному секторі є 

необхідним формування єдиної нормативно-правової бази, адаптованої до 

міжнародних норм та вимог, удосконалення методології обліку та складання 

звітності, запровадження інформаційних технологій. Зазначені напрями 

удосконалення обліку в державному секторі дозволять забезпечити 

реальність планових показників бюджету та їх виконання, визначити основні 

напрями бюджетного фінансування, забезпечити ефективне використання 

фінансових ресурсів та збереження коштів загального і спеціального фондів. 

 

 

 

Долбнєва Деніза Вадимівна 

к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ БАНКРУТСТВА  

ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ ТА ЗАХОДИ  

ЗАПОБІГАННЯ ЇХ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ 

 

Світова економічна криза, нестабільність економічного та політичного 

середовища, недосконалість правового та податкового законодавства в нашій 

країні призвели до збільшення кількості неплатоспроможних підприємств, які 

перебувають на межі банкрутства, і в більшості випадків в подальшому 

ліквідовуються.  

У зв‘язку з цим виникає необхідність як розгляду ключових тенденцій 

банкрутства підприємств в Україні, так і внесення пропозицій щодо 

комплексу заходів, спрямованих на попередження неплатоспроможності та 

банкрутства вітчизняних підприємств.   

Досвід провідних країн із ринковою економікою свідчить, що 

банкрутство виступає механізмом регулювання та саморегулювання 
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економіки, характеризуючи неспроможність підприємства задовольнити 

вимоги кредиторів, а також забезпечити обов‘язкові платежі в бюджет і 

позабюджетні фонди. 

Банкрутство як невід‘ємний елемент ринкових відносин стало 

реальністю і для національної економіки, загрожуючи зниженням 

економічної безпеки України, та потребує дієвих засобів по його 

запобіганню. Особливо з огляду на те, що серед значної кількості 

неплатоспроможних вітчизняних підприємств під загрозою банкрутства 

перебувають у переважній більшості малі та середні підприємства, від яких в 

основному залежить стабільність розвитку економіки. 

Для оцінки масштабів кризових явищ було проаналізовано основні 

тенденції порушення справ про банкрутство суб‘єктів господарювання за 

2010-2014 рр. (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Кількість порушених справ про банкрутство підприємств в Україні 

протягом 2010-2014 рр., закінчених провадженням 
 

За даними графіка (рис. 1.) визначено, що протягом 2014 року кількість 

справ, що завершилась провадженням знизилася порівняно з 2013 р. на 2373 і 

склала 3324 справи, а порівняно з 2010 р. їх кількість зменшилася на 11185 (у 

4,4 рази). Загалом, протягом останніх років спостерігається тенденція до 

зниження кількості порушених справ про банкрутство. 

Дана тенденція, на нашу думку, перш за все пов‘язана з тим, що у 2013 

р. вступила в силу нова редакція Закону України «Про відновлення 
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платоспроможності платника або визнання його банкрутом», яка внесла зміни 

до порядку порушення і розгляду справ. Зокрема, встановлено більше 

можливостей для відновлення платоспроможності підприємства-боржника 

через застосування додаткових механізмів проведення фінансової санації до 

моменту порушення справи про його банкрутство, визнання недійсними 

правочинів (договорів) та спростування майнових дій підприємства-боржника 

в процесі проведення процедури банкрутства; виконання усіх зобов‘язань 

власником підприємства-боржника у процедурі банкрутства; введено новий 

порядок продажу майна, що здійснюється у процедурі банкрутства, завдяки 

якому вдасться найбільш повно та ефективно провести розрахунки з 

кредиторами за рахунок майна підприємства-боржника. 

Проте, згідно з рейтинговими показниками, поданими у звіті 

Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації «Ведення бізнесу», 

за показником «Закриття бізнесу» (банкрутство) Україна в 2012 році 

посіла 156-те місце, в 2013 р. – 157-ме, а в 2014 р. перемістилася на 162-ге 

серед 189 країн світу. Стрімке зниження рейтингу України за даним 

показником (у 2014 р. вона займала проміжну позицію між рейтингами 

Ліберії (161-ше місце) і Камбоджі (163-тє місце) свідчить про певні 

недоліки та перешкоди в українському законодавчому полі, яке регулює 

правові аспекти процедури банкрутства суб‘єктів господарської 

діяльності, а також – про відсутність прогресивних реформ у межах цієї 

сфери державного регулювання.  

Як відомо, банкрутство підприємства не завжди означає припинення 

діяльності та ліквідацію підприємства. Можливим є ситуація, коли втрата 

платоспроможності є тимчасовим явищем і може бути подолана засобами 

запобігання банкрутству, такими як санація та мирова угода. Для  оцінки 

ефективності таких процедур було проаналізовано динаміку розгляду 

господарськими судами справ про банкрутство за 2010-2014 рр. (табл. 1).  

За досліджений період кількість справ, закінчених провадженням, 

поступово зменшується і у 2014 р. становила 3324 справ (зменшилася більш 

ніж у 4 рази від рівня 2010 р.). Також знижується і чисельність справ, 

залишених без розгляду: на 468 у 2014 р. порівняно із 2011 р., і на 73 

порівняно з 2013 р. Частка справ, які припинені у зв‘язку з санацією 

боржника, залишається вкрай низькою, мирова угода у 2014 р. укладена по 

відношенню до 70 справ і є найнижчою за 2010-2014 рр. Загальна кількість 

справ, у яких винесено постанови про визнання банкрутом, у звітному періоді 

поступово зменшується.  
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Таблиця 1  
Загальна характеристика справ про відновлення платоспроможності  
боржників або визнання їх банкрутами, закінчених провадженням в  

Україні у 2010-2014 рр. 
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2010 14509 Дані відсутні 8212 

2011 10382 523 8 106 8335 100 
131

0 
6745 

2012 7583 275 8 94 6084 101 
102

1 
4631 

2013 5697 128 7 82 4948 57 475 3359 
2014 3324 55 4 70 2989 29 177 2096 

 

Та не зважаючи на це, в Україні процедура банкрутства є досить 

неефективною: лише 9 % справ про банкрутство закінчується відновленням 

платоспроможності (в порівнянні з 60-85 % у розвинених країнах); лише 9 % 

вимог кредиторів вдається повернути (в країнах Східної Європи і, навіть, 

Середньої Азії – 31 %), на супроводження справи про банкрутство в Україні 

йде близько 42 % бізнесу (у більшості країн – не більш 13 %).  

На сьогодні, судові процедури банкрутства в Україні недостатньо 

ефективні та недосконалі як з позицій задоволення вимог кредиторів, так і з 

позицій оздоровлення збанкрутілого підприємства. Це зумовлює необхідність 

та доцільність вчасного проведення діагностики банкрутства та здійснення 

процедур антикризового фінансового управління. 

Досліджуючи тенденції банкрутства підприємств в Україні, а також 

причини його виникнення, вважаємо, що з метою запобігання 

неплатоспроможності, банкрутства та ліквідації вітчизняних підприємств 

необхідно розробити чітку та ефективну систему антикризового управління 

підприємством, яка передбачатиме таку послідовність діагностики банкрутства:  

 аналіз ранніх ознак кризового стану підприємства;  

 економічна оцінка та аналіз бухгалтерського балансу підприємства;  
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 аналіз фінансового стану підприємства за групами коефіцієнтів, які 

характеризують майновий стан, ліквідність та платоспроможність, 

фінансову стійкість, ділову активність та рентабельність діяльності;  

 дискримінантний аналіз шляхом застосування найбільш оптимальних  

 для кожного підприємства моделей: Е. Альтмана, У. Бівера, Гольдера 

Конана, Р. Ліса, Спрінгейта, Таффлера і Тішоу, Фулмера та інших.  

Поряд з цим для створення ефективного та дієвого механізму протидії 

банкрутству необхідно також здійснити ряд заходів: 

 удосконалити законодавчу базу про банкрутство в Україні 

(виокремлення та розмежування норм про неспроможність в актах 

законодавства за галузевою належністю, її систематизація і 

взаємоузгодженість з іншими законодавчими та нормативно-

правовими актами); 

 сформувати гнучку систему соціального страхування на випадок 

банкрутства, включаючи обов‘язкове та добровільне страхування 

працівників; 

 мінімізувати витрати на проведення процедури банкрутства; 

 підвищити ефективність даної процедури; 

 збалансувати захист інтересів усіх учасників даної процедури 

шляхом послідовного дотримання принципів незворотності, 

швидкості та повноти повернення боргу та ін. 

В результаті проведеного дослідження нами було визначено, що 

інститут банкрутства не виконує своїх функцій, що пов‘язано як з недоліками 

законодавства, що регулює дану сферу відносин, так й з іншими факторами 

(неврегульованість відносин власності, відсутність системи страхування на 

випадок банкрутства, нестача бюджетних коштів для мінімізації негативних 

соціально-економічних наслідків банкрутства тощо).  

Завдяки розробці та впровадженню ефективної системи антикризового 

управління, яка враховуватиме особливості кожного вітчизняного 

підприємства (галузеву належність, розміри, види діяльності тощо), а також 

реалізації вищевизначених заходів по створенні дієвого механізму 

банкрутства вдасться зменшити кількість неплатоспроможних, збанкрутілих 

та ліквідованих підприємств, подолати ті негативні тенденції, які притаманні 

сучасному інституту банкрутства, і вивести його на новий якісний рівень, 

коли механізм банкрутства виконувати свою основну функцію – очищення 

економіки від неефективних, неконкурентоспроможних та застарілих 

підприємств.  
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Костишина Марія Теофілівна,  

к.е.н., доцент,  

доцент кафедри обліку і аудиту 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ  

ФОРМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

 

У сучасних умовах структурно-іноваційного розвитку національної 

економіки, нові економічні відносини обумовлюють необхідність змін в 

системі бухгалтерського обліку підприємств України. 

Бухгалтерський облік в ринкових умовах виконує завдання 

інформаційного забезпечення управління, контролю за збереженням 

власності та зміцненням фінансового стану підприємства, підвищенням 

ефективності виробництва, інвестуванням та зменшенням ризику втрати 

коштів, пов‘язаного зі зміною умов виробництва. 

Однією з важливих передумов раціональної організації обліку є 

застосування найбільш ефективної форми бухгалтерського обліку, його 

технічної оснащеності. 

Сучасними формами бухгалтерського обліку, що застосовуються на 

підприємствах і в організаціях України, є: меморіально-ордерна (контрольно-

шахова), журнал-головна, журнально-ордерна, автоматизована (комп‘ютерна), 

спрощена форма обліку. 

Основними ознаками, що визначають особливості окремих форм 

бухгалтерського обліку, є: 

 зовнішній вигляд, будова і кількість облікових регістрів; 

 поєднання регістрів хронологічного і систематичного обліку, 

синтетичного й аналітичного обліку; 

 послідовність і техніка облікової реєстрації. 

Форма бухгалтерського обліку відображає відповідну технологію 

облікового процесу. При традиційному паперовому веденні обліку регістри є 

певними стандартами, які приймаються в тій чи інший системі обліку для 

представлення інформації з метою раціоналізації техніки записів при 

здійсненні обліку. Обліковий регістр є матеріальним засобом, що відображає 

інформацію, згруповану на рахунках бухгалтерського обліку. 

Певна система взаємопов‘язаних між собою облікових регістрів 

встановленої форми і змісту, що зумовлює послідовність і способи облікових 
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записів є формою бухгалтерського обліку. Форми бухгалтерського обліку 

постійно удосконалюються. 

Посилення оперативності облікової інформації та підвищення 

контрольних функцій обліку сприяє розвитку форм бухгалтерського обліку. 

Активна роль у цьому належить обчислювальній техніці, яка докорінно 

змінює технологічний процес обліково-аналітичної роботи, створює умови 

для використання принципово нових облікових регістрів. Завдання 

комп‘ютеризації обліку – підвищення якості роботи як бухгалтерів зокрема, 

так і всієї бухгалтерії в цілому. Застосування автоматизованого обліку дає 

змогу уникнути помилок, оскільки при автоматизованому обліку ведеться 

тільки один обліковий регістр, а всі інші формуються автоматично. Тому на 

сьогодні важливе місце серед форм бухгалтерського обліку займає 

автоматизована форма обліку. Автоматизація і впровадження інформаційних 

систем бухгалтерського обліку сьогодні стає однією з найбільш важливих 

задач підприємств, установ. На підприємстві бухгалтерський облік є лише як 

одна складова, яка розглядається як внутрішня справа підприємства, друга – 

оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства з боку держави.  

Кожна із форм ведення бухгалтерького обліку має автоматизований 

варіант, що містить чимало програмних продуктів, як „1С: Бухгалтерія‖, 

„Парус‖, „Інфо-бухгалтер‖ та інші. Основними відмінними ознаками, що 

визначають особливості окремих форм бухгалтерського обліку, є: зовнішній 

вигляд, будова і кількість облікових регістрів; поєднання регістрів 

хронологічного і систематичного обліку, синтетичного і аналітичного обліку; 

послідовність і техніка облікової інформації. Для подачі звітів в 

електронному вигляді до податкової інспекції, органи статистики та 

Пенсійного фонду платник податку повинен укласти Договір з державними 

органами і придбати посилені сертифікати ключів для печатки підприємства 

та уповноважених осіб, які підписують ці звіти. 

Сьогодні керівник підприємства, установи приймає рішення в умовах 

невизначеності та ризику, що змушує його постійно тримати під контролем 

різні аспекти фінансово-господасрької діяльності. Своєчасно оброблена і 

систематизована інформація в певній мірі є гарантією ефективного 

управління. 

Форму ведення бухгалтерського обліку розглядаємо як послідовність та 

техніку облікової реєстрації господарських операцій, можна констатувати, що 

в процесі історичного розвитку обліку на основі ручної обробки даних мало 

місце різноманітність форм, а на сучасному етапі, в основному, за 
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використання комп‘ютерних технологій – застосовується форма – 

автоматизована, за якої порядок заповнення облікових реєстрів та їх формат 

визначаються комп‘ютерною програмою, яка використовується, а кількість та 

зміст облікових реєстрів визначається кількістю та формою запитів до бази 

даних. Комп‘ютерні програми, як правило, формують оборотну відомість, 

головну книгу та регламентовані законодавством форми звітності. 

Форма ведення бухгалтерського обліку є важливим елементом одного з 

етапів циклу ведення бухгалтерського обліку. Певне поєднання 

хронологічного та систематичного обліку, відповідні форми зв‘язку між 

обліковими регістрами, спосіб і техніка облікових записів – це все визначає 

форму ведення бухгалтерського обліку. У зв‘язну із потребами користувачів 

та використанням інформаційних систем і технологій форми бухгалтерського 

обліку постійно змінюються. Прогресивною вважається така форма обліку, 

яка на основі впровадження обчислювальної техніки забезпечує своєчасне 

одержання якісної інформації, необхідної для управління, а також системи 

показників звітності – при мінімальних затратах праці і засобів на ведення 

обліку. 

 

 

 

Даниляк Лідія Ярославівна  

асистент кафедри обліку і аудиту 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ У СФЕРІ  

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В ОКРЕМИХ КРАЇНАХ  

СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

 

Стратегічний вибір України європейських підходів до побудови 

соціально – економічної і фінансової сфери потребує детальнішого вивчення і 

такого напряму фінансів сфери охорони здоров‘я як цільові бюджетні 

програми. Загалом, наявність таких програм зумовлена необхідністю 

виконання функцій держави у галузі охорони здоров‘я, тобто забезпечення 

здоров‘я нації. 

Прорахунки у фінансуванні охорони здоров‘я негативно відображаються 

і на дієвості існуючих програм сфери охорони здоров‘я. 
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Першопричиною фінансової складової охорони здоров‘я є існуюча 

система фінансування. На сьогодні потреби охорони здоров‘я в Україні 

фінансуються за кошти: державного і місцевих бюджетів, благодійних 

фондів, міжнародних організацій, добровільного медичне страхування, 

самофінансування. Фінансові потоки у сферу охорони здоров‘я часто 

здійснюються без єдиного стратегічного фінансового плану, а існуючі 

планові показники видатків не виконуються. Неритмічність та недостатність 

фінансування, відсутність єдиної фінансової стратегії у сфері охорони 

здоров‘я призводить до зниження показників здоров‘я, зростання випадків 

надання неякісної чи невчасної медичної допомоги, зростання смертності,  

складності протидії епідеміям. 

Стосовно кількості, за станом на початок 2015 року в Україні 

зафіксовано функціонування таких загальнодержавних програм у сфері 

охорони здоров‘я:  

 «Програма імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних 

хвороб» на 2007-2015 роки; 

 «Програми боротьби з онкологічними захворюваннями» на 2007-

2016 роки; 

 «Репродуктивне здоров‘я нації» на період до 2015 року. 

Отже, за станом на початок 2015 року у вітчизняній практиці 

налічувалось 3 функціонуючі, 6 завершених загальнодержавних  і 24 місцеві 

бюджетні програми у сфері охорони здоров‘я.  

У сусідній Білорусії число реалізованих бюджетних загальнодержавних 

програм також значне. Основними із реалізованих програм такого типу є: 

 Президентська програма «діти Білорусі» на 2006-2010 роки;  

 Державна програма відродження та розвитку села на 2005-2010 роки;  

 Національна програма демографічної безпеки Республіки Білорусь на 

2007-2010 роки;  

 Програма розвитку охорони здоров‘я Республіки Білорусь на 2006-

2010 роки;  

 Державна програма національних дій з попередження та подолання 

пияцтва і алкоголізму на 2006-2010 роки; 

Порівнюючи зазначені програми Білорусії і України, доцільним є 

відзначення деякої схожості у назвах. Зокрема це програми профілактики 

ВІЛ-інфекції, «туберкульоз» та інші. Відмінністю є й те, що серед 

визначеного переліку загальнодержавних програм України не числиться 

програм, що скеровувалися б на подолання наслідків від катастрофи на 
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Чорнобильській АС. При цьому, нагадаємо, що українські громадяни 

найбільше потерпіли від цієї катастрофи і її наслідки відчуваються і 

відображаються у численних захворюваннях ще й сьогодні. 

Позитивною практикою функціонування програм у Білорусії необхідно 

відмітити у загальнодержавних програмах  аспект здоров‘я нації, 

профілактика алкоголізму, демографічна безпечна, тощо. Таким чином, 

практика Білорусії у формуванні загальнодержавних програм у сфері охорони 

здоров‘я відзначається комплексністю, системністю та ідеєю – здоров‘я нації. 

Для порівняння загальних підходів до формування програм у сфері 

охорони здоров‘я  розглянуто і досвід Польщі – країни, яка за географічними 

і національно-культурними рисами  близька Україні. Реформування системи 

охорони здоров‘я на новий рівень фінансування і якості медичних послуг 

розпочалось у 1999 році. У цьому році розпочався перехід бюджетної моделі 

фінансування системи охорони здоров‘я на кошторисну модель. Характерним 

для цієї моделі є поєднання різних джерел фінансування галузі охорони 

здоров‘я. В Польщі, у сфері охорони здоров‘я, функціонує система медичного 

страхування, що базується на принципі соціальної солідарності. Під цим 

принципом розуміється, що фактори ризику (пов‘язані з віком, станом 

здоров‘я, статі і т.д. ) поширюються на всіх застрахованих. Медичні послуги 

для осіб, що знаходяться вкрай незадовільному фінансовому становищі, 

фінансуються з державного бюджету. Згідно з цим принципом гарантується 

право на послуги охорони здоров‘я для застрахованої особи та її членів сім‘ї.  

 Медичне страхування гарантує, що всі застраховані особи – незалежно 

від суми вкладу – отримують комплексну медичну допомогу відповідно до 

потреб охорони здоров‘я. Таким чином, всі мають рівний доступ до тих же 

медичних пільг. Премія розраховується в пропорції до кількості доходів 

застрахованого. Такі фактори як: вік, стать, історію хвороби і ризики для 

здоров‘я, пов‘язані з роботою не беруться до уваги. Медичне страхування 

функціонує у формі обов‘язкового і добровільного. Обов‘язковому 

медичному страхуванню підлягають працівники, самозайняті, діти, студенти, 

учні, пенсіонери та безробітні. Особи, які проживають у Польщі і не охоплені 

обов‘язковим медичним страхуванням, можуть скористатись послугами 

добровільного медичного страхування. Таким чином, основним фінансовим 

потоком у сфері охорони здоров‘я Польщі виступають кошти фонду 

обов‘язкового медичного страхування. За рахунок цього виду страхування 

відбувається і фінансування значної частини національних і регіональних 

програм.  



 
127 

Кошти державного бюджету скеровуються на програми, що мають 

загальнонаціональне та стратегічне значення. Зокрема це: програми 

профілактики важких захворювань (включаючи вакцинацію), 

високоспеціалізованих медичних процедур (наприклад, трансплантація), 

програми політики в галузі охорони здоров‘я, навчання медичного персоналу, 

наукових досліджень, інвестування інноваційних технологій у медицині, 

тощо. 

Такий розподіл фінансових потоків сприяє ефективному функціону-

ванню поточному і майбутньому  наданню якісних медичних послуг, а також 

рівний доступ до них кожному.  

Найбільш широкими, актуальними та стратегічними програмами у сфері 

охорони здоров‘я  Польщі є:  

 «Національна програма боротьби з раком», яка здійснюється 

відповідно до Закону від 1 липня 2005 року. 

 Багаторічна програма (2011 – 2020 роки) під назвою «Національна 

програма розвитку трансплантації медицини», яка реалізується на 

основі резолюції № 164/2010 Ради Міністрів від 12 жовтня 2010 року. 

Одночасно із зазначеними програмами функціонує ряд інших, не менш 

системних, таких як: 

 Національна програма щодо попередження хвороб цивілізації;  

 Комплексна програма внутрішньоутробної діагностики і терапії в 

запобіганні наслідків і ускладнень захворювань і вад розвитку плоду 

- в рамках поліпшення здоров‘я плодів та новонароджених на 2014-

2017 роки;  

 «Новонароджений» програма скринінгу в Польщі; 

 Антибіотики Національна програма захисту на 2011-2015 роки; 

 Самодостатність крові, її компонентів та препаратів крові; 

 Національна програма лікування гемофілії; 

 Безпліддя Програма лікування в методі ЕКО на 2013-2016 роки; 

 Національна програма з охорони психічного здоров‘я. 

Вагомим елементом фінансового механізму, з позиції фінансування, 

системи охорони здоров‘я Польщі є також участь у роботі спеціалізованих 

фондів Європейського союзу. 

Важливим елементом підтримки охорони здоров‘я в Польщі є 

функціонування фінансового механізму «Європейського економічного 

простору» і «Норвезького фінансового механізму» на період 2009 – 2014 

роки. 
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Узагальнюючи характеристику функціонування програм у сфері 

охорони здоров‘я Польщі виділено наступні риси та особливості. 

1. Фінансування. Програми у сфері охорони здоров‘я Польщі 

фінансуються із різних джерел: бюджетні кошти, фонди медичного 

страхування, європейські спеціалізовані фонди. 

2. Мета та призначення. Програми у сфері охорони здоров‘я, 

першочергово, мають мету – усунення причин захворювань. 

3. Системність та комплексність. Існуючі і заплановані проекти 

скеровуються на вирішення чинників та явищ, що несуть у собі 

системні ризики сфери охорони здоров‘я. 

4. Інновації та перспективи. Ключовим напрямком проектів у сфері 

охорони здоров‘я Польщі є модернізація та інновації у наданні 

медичних послуг та механізмі функціонування. 

5. Контроль ефективності програм. По завершенню періоду 

функціонування та у розрізі кварталів, років за кожною програмою, 

виконавцями складається звіт, який містить детальну інформацію 

про: а) використання виділених коштів (за напрямами, у розріз 

областей, лікарень та за іншими класифікаційними ознаками); б) 

динаміку захворювань чи інших об‘єктів; в) фінансовий і соціальний 

ефект виконання програм; г) рівень виконання передбаченого плану 

функціонування програм.  

Отже, ефективність видатків на загальнодержавні та місцеві програми у 

сфері охорони здоров‘я  неможлива без реформування фінансового механізму 

цієї галузі. Необхідною умовою вдосконалення системи фінансування таких 

програм може бути введення обов‘язкового медичного страхування. Кошти 

фондів обов‘язкового медичного страхування можуть спрямовуватимуться на 

видатки оперативного лікування та окремі профілактичні заходи. Кошти ж 

державного бюджету за участю міжнародних фондів та організацій 

призначалися б для протидії захворюванням суспільства, стратегічного та 

інноваційного розвитку сфери охорони здоров‘я.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ  

В УМОВАХ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

 

Функціонування будь-якої економічної системи, а тим більше 

глобальної, вимагає забезпечення процесу суспільно-економічного 

відтворення. Тобто ми, вже вчора і сьогодні  повинні були дбати про 

прийдешнє завтра для нас самих і наступні покоління людей. А саме: 

сформувати адекватні суспільно-виробничі відносини, що відповідають 

об‘єктивно існуючим законам  природи. 

Вислів відомого фізика Ервіна Шрьодінгера: "жити − означає 

всмоктувати в себе порядок з природного навколишнього середовища", 

підтверджує, що економічна діяльність людини повинна опиратись на фізичні 

закони всесвіту. 

На Землі не існує інших джерел енергії, окрім сонячної. Функції живої 

речовини та біосфери в цілому полягають у засвоєнні, накопиченні, 

трансформації та перерозподілі цієї вільної енергії, яка є джерелом життя. 

Людина також включена у цей кругообіг, використовуючи 

акумульовану енергію та речовину для  задоволення своїх потреб в результаті 

господарської діяльності.  
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Різні країни територіально володіють різною кількістю енергетичних 

ресурсів, накопичених у вигляді вуглеводневих корисних копалин, енергії 

річок, та площі природного фотосинтезу, але відносини з їх використання 

регулюються законами політичної  а не фізичної економії. 

Освоєння використання сонячної енергії є основним фактором, що 

визначає розвиток матеріальної культури людства і взагалі можливість його 

подальшого виживання, але виробництво і споживання енергії демонструє  

ряд парадоксів: 

 Насамперед це несумірність прямих енергетичних можливостей 

Сонця (як головного джерела енергії на Землі) та можливостей 

людини як користувача цієї енергії.   

 Інший парадокс стосується цілком реальної можливості енергетич-

ної кризи для людства, при наявності постійного потоку вільної 

енергії.   

В основі обох парадоксів лежить проблема ефективного та  доцільного 

використання цієї енергії, а також суперечності соціально-економічного 

розвитку світового господарства. Що ставить питання: чому, наприклад, 

виробляючи на душу кожного із землян величезну кількість енергії, людство 

не змогло позбутися таких лих, як голод і холод для значної кількості людей? 

Чому, маючи надзвичайно ефективні засоби і джерела видобування енергії, 

люди часто споживають ресурси, використання яких для цієї потреби є 

злочином (ліс)? Ці та інші приклади свідчать про те, що проблема 

енергетичної основи життєдіяльності людини є проблемою не лише науки та 

техніки, а й соціальних наук, зокрема тих що вивчають мотивацію 

економічної поведінки господарюючих суб‘єктів по використанню 

енергетичних ресурсів Землі. 

Тому слід зазначити, що нинішня цивілізація живе значною мірою саме 

"за рахунок" енергетичного потенціалу, нагромадженого до її виникнення. 

Спалюючи кам'яне вугілля, нафту, природний газ, люди вводять у нинішній 

енергетичний баланс фотосинтетичну продукцію минулих геологічних епох. 

Тому інколи чуємо, що люди вже "спалили", тобто витратили, майже 200 млн 

років еволюції − нагромаджених за цей час розвитку органічного світу 

вуглецевих ресурсів. 

Енергетичний базис звільняє залежність людини від природного 

довкілля. Тому людство завжди прагнуло розширити енергетичну основу 

свого життя, роблячи це за рахунок використання дедалі значніших запасів  

вуглеводнів та  через інтенсифікацію тих екосистем, в котрих протікає 



 
131 

людське життя. З певними застереженнями ці шляхи можна назвати, 

відповідно, екстенсивним та інтенсивним, хоча різниця між ними нерідко 

вельми умовна. З екстенсивним розширенням енергетичної бази 

життєдіяльності ми зустрічаємося повсякчас і на всіх рівнях організації 

людських спільнот коли використовуються раніше акумульовані джерела 

енергії.    

Інтенсивний шлях − інший, він пов'язаний з оптимізацією використання 

певних ресурсів чи такою трансформацією довкілля, за якої воно дає 

найбільшу енергетичну віддачу, використовуючи сьогоднішню енергію 

сонця. Така ж логіка лежить і в сучасній технології виробництва біогазу, коли 

органіка від домашньої худоби знову використовується для задоволення 

потреб в опаленні, чи сільськогосподарська продукція переробляється на 

біодизель чи етанол. 

Порівняння обох шляхів свідчить про неоднакову їхню цінність та 

потенції, хоча переважає поки що перший шлях − екстенсивного розширення 

енергетичної основи людського життя. Сьогодні сукупні енергетичні витрати 

людства майже досягають річного показника фотосинтезу на Землі, але це 

відбувається і за рахунок енергетичних ресурсів, накопичених у минулі 

геологічні епохи (вугілля, нафта, газ). 

Використовувану енергію поділяють на: 

 первинну − ту, що міститься в первинних природних джерелах 

(падаючій воді, добутому вугіллі, нафті, газові тощо), 

 вторинну − перетворену форму попередньої (електричний струм, 

пальне). 

Історична динаміка структури сукупного енергобалансу людства 

свідчить, що поряд з розширенням використання різних джерел енергії 

відбувається інтенсифікація їх використання та зменшується частка 

первинної енергії і зростає – вторинної. 

Основним мотивом економічної діяльності в ринковій економіці є 

отримання прибутку, тобто вартості більшої ніж авансована в процес 

виробництва. Оскільки вся  економічна діяльність людини проходить в 

умовах замкненої енергетичної системи Землі, де єдиним джерелом енергії 

є сонячне випромінювання, тому ми можемо задовольняти свої потреби за 

рахунок «вчорашньої», накопиченої в природних ресурсах енергії, або 

фото- синтезованої сьогодні у сільськогосподарській продукції. Згідно 

теорії трудової вартості з боку аналізу економічної діяльності людини та 

другого закону термодинаміки, як характеристики симбіозу людини в 
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замкненому фізичному просторі, одержуємо в результаті, що коли хтось 

отримує прибуток, то інший втрачає вартість або енергію. У зв‘язку з цим 

прибуток не завжди вчасно і реально мотивує господарюючих суб‘єктів до 

реалізації стратегічних завдань економічного розвитку, а лише 

диференціює результативність діяльності. Тому, на нашу думку, поряд з 

вартісними (суб‘єктивними) показниками господарювання слід 

застосовувати фізичні (об‘єктивні) показники результатів економічної 

діяльності. 

Таким показником може бути коефіцієнт енергетичної 

ефективності виробництва, який свідчить про відношення енергії, 

отриманої в результаті господарської діяльності, до затраченої на сам 

процес виробництва. Історична його динаміка відображає зменшення 

кількості виробленого корисного продукту на одиницю витраченої енергії. 

Підраховано, що для підсічно-вогневого землеробства (район басейну р. 

Конго) КЕ становить 1:65, вирощування кукурудзи за допомогою добрив 

(Нігерія) характеризується КЕ 1:10, виробництво кукурудзи в США − 1:2,  

виробництво хліба − 1:0,525, молока − 1:0,374, бройлерів − 1:0,10, салату (в 

теплицях) − 1:0,0033 (останні показники по Великобританії) Отже, на 

одиницю виробленої продукції із розвитком цивілізації витрачається дедалі 

більше первинної енергії, що підтверджується збільшенням витрат добрив 

на підвищення урожайності. 

Тому в сучасних умовах сталий розвиток освоєння енергії сонця 

набуває все більшої  актуальності, але у гонитві за негайним ефектом та 

обсягами не слід ігнорувати віками випробувані, відновні та екологічно чисті 

джерела енергії, до яких належать і ресурси сільськогосподарського 

виробництва.  

Збалансоване використання біоресурсів у аграрному виробництві є 

основою ефективного функціонування та управління  галуззю. Це означає, що 

виробництво продукції для продовольчих, кормових та енергетичних цілей, 

при одночасному покращенні родючості ґрунтів, не повинно  суперечити 

здоровому глузду, наприклад, продовольство-енергія. 
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АНАЛІЗ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ  

СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ:  

ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ 

 

На тлі серйозного погіршення соціально-економічної ситуації, в державі 

постала нагальна потреба проведення кардинальних фундаментальних 

реформ. Одні з них передбачають суттєву оптимізацію державних видатків, 

інші – спрямовані на швидке відновлення економічного зростання шляхом 

трансформації вітчизняного ринкового механізму. Все це актуалізує 

проблему реформування системи соціального страхування в Україні під 

якісно новим кутом зору, оскільки передбачає як економію бюджетних 

коштів, так і детінізацію економіки на фоні скорочення податкового 

навантаження, що в свою чергу є невід‘ємною складовою новітньої 

трансформації країни.    

Фундаментальне реформування системи соціального страхування 

постій-но відкладалось як через об‘єктивні, так і доволі суб‘єктивні фактори. 

Ситуація сьогоднішнього дня є кардинально іншою ніж два роки тому. 

Однак, це пов‘язується не стільки з системою соціального страхування), а з 

навколишньою кон‘юнктурою в країні загалом. Так, економічний стан в 

країні є близьким до дефолту, водночас влада впроваджує в життя 

кардинально нові реформи. Звичайно, що такі ініціативи підживлюються 

доволі специфічними подразниками: ендогенними – у вигляді громадського 

контролю; екзогенними – по-перше, зі сторони країн-донорів та міжнародних 

фінансових організацій (реформи взамін на допомогу), по-друге, з боку Росії 

(ще одним фронтом у гібридній війні є побудова успішної України). 

Зважаючи на ці чинники, наприкінці 2014 року владою було прийняте 

рішення фундаментального та структурного реформування системи 

соціального страхування, оскільки діюча модель тривалий час повноцінно 

функціонувати просто не зможе. Так, було затверджено низку важливих 

законодавчих актів. Виконання пропонованих нововведень повинно було 

призвести до позитивного соціально-економічного ефекту системи вже у 

короткотривалій перспективі, який в свою чергу повинен був послужити 
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потужною базою для впровадження обов‘язкового накопичувального 

пенсійного забезпечення та медичного страхування, розвитку аналогічних 

недержавних їх форм тощо.    

Фактично всі нововведення були спрямовані на збільшення надходжень 

або економії фінансових ресурсів для ПФУ, враховуючи доволі складну 

ситуацію із виконанням його бюджету. По-перше, розміри спеціальних 

пенсій скорочено з 70% до 60%. Скасовується достроковий вихід на пенсію 

(за 1,5 р.) через хворобу або у зв‘язку із звільненням штатів.  

По-друге, надається право Кабінету Міністрів України встановлювати 

розміри окремих соціальних виплат, порядок перерахунку та індексації. 

По-третє, суттєво підвищено частки оподаткування «великих» пенсій  (з 

10 тис. грн. до трьох мінімальних заробітних плат).  

По-четверте, суттєво збільшені ставки збору на загальнообов‘язкове 

державне пенсійне страхування. Звичайно, з одного боку такі заходи 

призначені для збільшення надходжень до ПФУ, однак, існує великий ризик 

ще більшого збільшення нелегальних операцій, особливо при купівлі валютної 

готівки. 

Особливої уваги слід приділити аналізу Закону України «Про внесення 

змін до розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України 

«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування» щодо зменшення навантаження на фонд оплати праці». Даним 

актом встановлені зміни у механізмі нарахування та сплати єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. 

Так, до кінця 2015 року при нарахуванні заробітної плати (доходів) 

практично для усіх категорій платників у сфері приватного 

підприємництва існувала можливість застосування понижуючого 

коефіцієнта при сплаті ЄСВ, мінімальний розмір якого становить 0,4. 

Водночас, для використання даної пільги вимагалось виконання 

відповідних умов: по-перше, збільшення загальної бази нарахування 

єдиного внеску за місяць на 20% і більше у порівнянні з 2014 р.; по-друге, 

після застосування коефіцієнта середній платіж на одну застраховану 

особу в звітному місяці повинен був скласти не менше ніж 

середньомісячний платіж за 2014 рік; по-третє, кількість застрахованих 

осіб не повинна була перевищувати 200% порівняно з 2014 р. Розмір 

застосовуваного коефіцієнта повинен становити не нижче 0,4 навіть коли 

під час розрахунків було отримано менше значення. 

З 1 січня 2016 р. розмір коефіцієнта мав становити 0,6.  
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Для того, щоб показати пропоновані нововведення у дії, слід як наочний 

приклад провести розрахунки по нарахуванню та утриманню заробітної плати 

на типовому підприємстві до та після впровадження змін. 

Припускається, що розмір офіційно нарахованої заробітної плати 

становить 2000,00 грн. Для прикладу візьмемо розмір ЄСВ – 37,13%. В 

загальному, підприємство повинно сплатити з даного розміру заробітної 

плати 1132,72 грн. т.з. ―сукупного податку‖, а у вигляді виплаченої заробітної 

плати працівник отримає 1610,08 грн.. Сумарно, витрати підприємства на 

оплату праці даного працівника становитимуть 2742,60 грн. Працівник 

одержить «на руки» 58,6%, а державі буде сплачено – 41,4%.  

Щоб у 2015 р. скористатись коефіцієнтом 0,4 слід було збільшити базу 

нарахування у 2,5 рази (з 2000 грн. до 5000). Тому ставка ЄСВ 37,13% 

множиться на коефіцієнт 0,4 і становить 14,852 %. В загальному, 

підприємство повинно було сплатити з даного розміру заробітної плати 

1720,60 грн. т.з. ―сукупного податку‖, а у вигляді виплаченої заробітної плати 

працівник отримав би 4022,00 грн.  

Сумарно, витрати підприємства на оплату праці даного працівника 

становили б 5742,50 грн. Якщо у пропорції, то працівник одержує «на руки» 

70%, а державі сплачено – 30%. 

Розрахунок на 2016 р. мав проводитись аналогічно, лише з 

коригуванням на коефіцієнт 0,6. В такому випадку ставка ЄСВ 37,13% 

становила б 22,28%. В загальному, підприємство повинно було б сплатити 

з даного розміру заробітної плати 2092,00 грн. т.з. ―сукупного податку‖, а 

у вигляді виплаченої заробітної плати працівник отримав би 4022,00 грн. 

Сумарно, витрати підприємства на оплату праці даного працівника мали б 

становити 6114,00 грн. Працівнику «на руки» – 65,78 %, а державі – 

34,22%. 

Відтак, застосування коефіцієнта у 2015 році збільшувало соціальні та 

податкові платежі на 52% (1132,72 грн. до 1720,50 грн.) – на 587,78 грн.  

У 2016 р. 5000,00 грн. нарахованої заробітної плати із застосуванням 

коефіцієнта потягло б за собою збільшення соціальних та податкових 

платежів на 80% – на 959,28 грн.  

Для проведення конкретного аналізу щодо досягнення в Україні 

відповідного соціально-економічного ефекту від запровадження реформи 

ЄСВ застосуємо методику, запропоновану Ю. Городніченком, професором 

Каліфорнійського університету. Для цього слід провести деякі умовні 

розрахунки, що базуються на встановленні еластичної залежності, яка 
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показує вплив зміни розміру ставки єдиного соціального внеску на зміну 

величини легальної та нелегальної заробітної плати.  

Еластичність податкових надходжень по відношенню до ставки податку 

(у нашому випадку – це надходження від сплати ЄСВ) обчислюється як:  

 

ɛTR=(∆R/∆t)*(t/R) [13] (1) 

ɛTR = 1 + { ɛW × (1/( 1   ̶  M ))   ̶  ɛE × (M/( 1   ̶  M )) }   [13] (2)  

 

де, R – офіційно задекларований оподатковуваний дохід; t – ставка 

єдиного соціального внеску; W – дійсно зароблений дохід (легальний та 

прихований); Е – прихований дохід;  М – частка прихованого доходу Е в 

частці загального заробленого доходу W; ɛW = (∆W/∆t)×(t/W) – це 

еластичність дійсного заробленого доходу по податковій ставці; ɛE = 

(∆E/∆t)×(t/E) – це еластичність прихованого доходу по податковій ставці. 

Для України у 2015 р. розрахунок еластичності має такий вигляд: 

ɛTR = 1 + { -0,05 × (1/( 1   ̶  0,44 ))   ̶  0,4 × (0,44/( 1   ̶  0,44 )) } = 0,59 

Як відомо, коли значення коефіцієнта еластичності є менше одиниці, 

значить певне явище або процес вважається нееластичним. У нашому 

випадку: зниження ставки ЄСВ на 1% призводить до збільшення заробленого 

доходу лише на 0,59 % (сума легального та прихованого).   

Як бачимо, у порівнянні із декларованими владою прогнозами, 

проведені розрахунки вказують на доволі скромні результати, оскільки дана 

реформа передбачала по при зниження ставок соціального внеску доволі 

суттєве збільшення податкового навантаження, що і призвело до її згортання. 

Відтак, із прийняттям бюджету на 2016 рік урядом запроваджено такі зміни у 

соціальному страхуванні: 

 скасовано ставки ЄСВ залежно від класу професійного ризику 

виробництва; 

 ставку ЄСВ на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування, 

яку сплачує роботодавець, знижено до 22%.  

 скасовано утримання ЄСВ із заробітної плати працівників. 

Такі зміни передбачено для всіх без винятку платників та не 

передбачають жодних обмежень від чого ефект від їхнього запровадження 

може бути більшим ніж від реформи з понижуючими коефіцієнтами. 

Як показують дослідження, в Україні бізнес доволі обережно реагує на 

податкові реформи, від чого і залежатиме відповідний показник еластичності 

у майбутньому. За два роки після «Революції Гідності» в плані дійсно 



 
137 

кардинальних реформ зроблено дуже мало, і війною все тут неможливо 

пояснити, оскільки такі реформи вимагають не тільки фінансових ресурсів, а 

насамперед – політичної волі.  

До прикладу, якщо реформи судочинства, прокуратури, по боротьбі з 

корупцією, оподаткування не почнуть реально діяти, соціально-економічний 

ефект від запровадження зменшеної ставки ЄСВ, як і у випадку з 

впровадженням понижуючого коефіцієнта буде суттєво знівельовано. 

 

 

 

Пікулик Оксана Іванівна. 

к.е.н., доцент, 

доцент кафедри економічної теорії 

 

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО  

ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

 

Чимала кількість населення України нині в умовах розбудови ринкових 

відносин потребує гарантій соціального захисту. За останні роки війни та 

нестабільної економічної ситуації в Україні збільшилася кількість 

безробітних, безпритульних, непрацездатних, нужденних, соціально не 

захищених прошарків населення, що вимагає від держави забезпечення 

соціальних гарантій та організації ефективної соціальної підтримки цих 

верств, помітного підвищення потенціалу соціальної сфери з метою 

забезпечення необхідних умов самозбереження та розвитку людини. 

Більшість населення в сучасних умовах на фоні низького рівня доходів, 

високих темпів інфляції, різкого підвищення цін на товари та тарифів на 

житлово-комунальні послуги не може реалізувати свої соціально-економічні 

інтереси, зберегти чи підвищити соціальний статус, отримати кваліфіковану 

медичну допомогу та якісну освіту. Все це блокує широку соціальну 

мобільність, звужує перспективи економічного зростання, суспільного 

відтворення та стійкого соціального розвитку суспільства. 

Ми спостерігаємо в Україні процес старіння нації, коли пенсіонери 

переважають над працездатним населенням. В Україні нараховується нині 14 

мільйонів пенсіонерів, а це майже третина населення. Кожен п‘ятий 

українець переступив 60 річний рубіж. Як прогнозують експерти Світового 
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банку, у найближчі 15 років чисельність людей працездатного віку в Україні 

скоротиться на 16%. Старіння нації − це міна уповільненої дії. Адже з часом 

кожен платник податків буде змушений годувати все більшу кількість тих, 

хто не працює. Вже нині багато людей похилого віку не можуть собі 

дозволити нормальне харчування, обігрів помешкання та необхідні ліки. 

Через це низькою є тривалість життя. В Україні, за даними Держкомстату, 

чоловіки живуть у середньому 61-62 роки, а жінки – 72-73. У таких 

розвинених країнах як Швеція, Японія чи Швейцарія тривалість життя для 

чоловіків становить 74-76 років, а для жінок - 80-83. Висока тривалість життя 

свідчить про ефективність національної системи соціального захисту 

пенсіонерів і охорони їхнього здоров‘я у цих країнах. 

За оцінкою Державної служби статистики України, станом на 1 грудня 

2015 року чисельність наявного населення України становила 42,8 млн. осіб. Для 

порівняння у 1990р. кількість населення становила 51,8 млн., що на 9 млн. осіб 

більше. Тобто, за останні 25 років населення України скоротилося на 17%.  

Ситуація, що склалась, вимагає застосування негайних заходів з 

оптимізації соціального захисту населення України в руслі соціальної 

політики, яка передбачає впровадження інноваційних соціальних технологій, 

застосування нових методів організації соціальної роботи, використання 

альтернативних джерел надання та фінансування соціальних послуг, 

формування комплексної системи соціального захисту тощо. Соціальна 

політика є знаряддям реалізації системи соціального захисту населення. 

Наявність досконалої, дієвої та ефективної системи соціального захисту є 

показником рівня розвитку держави, її відповідності вимогам часу, а також 

рівня добробуту населення країни.  

Банк Швейцарії «Credit Suisse» провів дослідження рівня добробуту 

населення країн Європи. Для цього порівняли достаток середньостатистичного 

дорослого мешканця кожної європейської країни, враховуючи реальні 

індивідуальні показники його доходів (шляхом сумування вартості усіх 

фінансових і нефінансових активів за вирахуванням усіх боргових зобов'язань). 

На кінець 2015р. Україна займала останнє місце серед європейських країн з 

показником добробуту населення 1437 доларів на одну особу. Перед нами йдуть 

Білорусь (1551долар) і Молдова (3104 долара). Лідером в рейтингу є Швейцарія, 

де середнє багатство оцінюється в 576 тисяч доларів на людину. Більшість 

розвинутих країн мають показник, що перевищує 300 тисяч доларів на особу. 

В Україні процвітає корупція, масово спостерігається неефективне 

господарювання, розкрадання бюджетних коштів. За останні роки значно 
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загострилася проблема соціального захисту населення Україну через 

погіршення багатьох макроекономічних показників. Зокрема, різко 

підвищився темп інфляції. Якщо у 2014р. індекс споживчих цін становив 

125%, то вже у 2015 він зріс до 143%. Якщо розглядати цей індекс за різними 

категоріями товарів і послуг, то найбільше зросла вартість комунальних 

послуг. Так природний газ для населення підвищився з 1299 грн. до 7188 грн. 

за тисячу кубометрів (тобто на 450% або у 5,5 разів), електроенергія — з 

0,3грн. до 0,45грн. за один кВт (на 50% або у 1,5рази), тепло – з 312 грн. до 

537 грн. за Гкал. (на 72% або в 1,7 рази).  

Для більшості вітчизняних домогосподарств основним джерелом 

доходів є зарплата або соціальні допомоги, наприклад пенсії. Якщо у 2013 р. 

середньомісячна заробітна плата в Україні становила близько 310€ (3148 грн), 

то у 2015 році вона зменшилася до 160€ (4500грн.). З січня 2016 року розмір 

прожиткового мінімуму зріс з 1176 до 1330 грн., але в перерахунках на 

європейську валюту це становитиме лише до 47€. Майже на такому ж рівні 

встановлена і мінімальна зарплата, яка становить 1370 грн. (або 8,2 грн за 

годину). Мінімальна пенсія у 2016р. становить 1208 гривень, або 43€, що є 

меншим від прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.  

Варто зауважити, що враховуючи зміни в глобальній економіці, 

Світовий банк підняв межу бідності з 1,25 дол. до 1,9 дол. в день. Тобто для 

українців ця межа буде становити 50 грн. в день або 1500 грн. в місяць. Отже, 

усі громадяни України, які отримують мінімальні зарплати та пенсії 

знаходяться далеко за межею бідності. Сучасний розвиток України та її 

євроінтеграція вимагає, щоб соціально-економічна політика держави та дії 

уряду щодо її реалізації були направлені на досягнення європейських 

стандартів якості життя.  

Підсумовуючи, слід зазначити, що для забезпечення належного 

функціонування механізму системи соціального захисту необхідно здійснити 

ряд соціально-економічних реформ у державі, впровадити нові шляхи та 

методи, які дозволять працювати більш результативно на користь тих, хто 

потребує соціального захисту. Зокрема, необхідним є: 

 запровадження повномасштабної реформи пенсійної системи;  

 забезпечення справедливого розподілу доходів, зменшення ступеня їх 

диференціації за рахунок ефективної системи податків та трансферів; 

 надання правової, фінансової, матеріальної допомоги найбільш 

вразливим верствам населення та створення соціальних гарантій для 

економічно активної частини населення; 
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 формування «середнього класу», який є важливим чинником соціаль-

ної стабільності, сприяння тим сферам економічної діяльності, які 

спроможні забезпечити переміщення бідних верств населення до 

середнього класу; 

 реструктуризація громіздкої, забюрократизованої мережі державних і 

комунальних закладів соціального захисту та соціальних служб, на 

утримання яких виділяється коштів більше, ніж на соціальний захист; 

 усунення зловживань у системі адміністрування пільг та обліку пільго-

вих категорій громадян, забезпечення прозорої системи соцвиплат;  

 забезпечення підготовки та перепідготовки висококваліфікованих 

кадрів у сфері соціального страхування населення; 

 впровадження у практику стратегічного планування і маркетингового 

управління попитом і пропозицією соціальних послуг; 

 забезпечення приросту і вдосконалення розподілу ресурсів на 

соціальні цілі, контроль за використанням цільових коштів; 

 забезпечення обміну фінансовими, кадровими, інформаційними 

ресурсами в рамках загальної системи соціально-економічних відносин; 

 підвищення рівня розвитку вітчизняних соціальних інститутів, 

враховуючи досвід їх функціонування у країнах розвинутої ринкової 

економіки. 

 

 

 

Овчиннікова Тетяна Володимирівна. 

к.е.н., доцент, 

доцент кафедри економічної теорії 

 

ПСИХОЛОГІЯ ПОВЕДІНКИ  

СПОЖИВАЧІВ В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ 

 

Криза становить собою значну непередбачувану подію, потенціальні 

результати якої призводять до вагомих негативних наслідків для суб‘єкта 

господарювання, включно з його ліквідацією, і тому вона зачіпає інтереси як 

виробників, так і споживачів.  

Криза зумовлює зміну поведінки споживача, яка проявляється через: 

значне звуження споживчого попиту на більшість економічних благ; 
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переорієнтацію на товари та послуги  першої необхідності і,  як правило, 

дешевші; зміну реакції клієнтів на рекламу; зниження ефективності та 

важливості бренду; дотримання потенційними покупцями позиції 

вичікування. 

Дослідженням проблем поведінки споживачів в умовах кризи займалася 

низка вітчизняних науковців: Гаркавенко С., Корінєв В., Кірик В., Ониськів 

В., Осовська Г., Пекар В., Страшинська Л. та інші. Переважно ці дослідження 

здійснювались з позицій маркетингу і основна увага приділялась впливу 

цінових змін на поведінку споживачів.  

На нашу думку, доцільно більш детально проаналізувати вплив 

психологічних чинників на поведінку споживача, його раціональний вибір в 

умовах економічної кризи. 

Споживач, будучи активним суб‘єктом ринкових відносин, неодмінно 

проявляє свої позиції та наміри у визначеній поведінці. Тому його поведінку 

можна уявити як систему взаємопов‘язаних дій і вчинків, які здійснюються 

для задоволення певних потреб і реалізацію функцій, що вимагають взаємодії 

із соціумом. В даному випадку ми аналізуємо споживацьку поведінку, яка 

характеризується як комплекс дій, пов‘язаних з виникненням та 

усвідомленням потреби, прийняття рішення здійснити покупку, вибором 

товару, його використанням або знищенням чи утилізацією. Більш ширше, 

поведінка споживача характеризується як сукупність дій і вчинків 

інтелектуального, фізичного та психологічного характеру, який здійснюється 

під впливом факторів зовнішнього і внутрішнього середовищ, фізичними та 

юридичними особами і спрямовані безпосередньо на отримання і споживання 

товарів та послуг для задоволення власних потреб. 

Психологічний стан населення в умовах кризи перш за все визначається 

матеріальними проблемами. Як відомо, 80% українців живуть від зарплати до 

зарплати. Часто купляють не те, що необхідне, а те, що дешевше, переважно 

по акційних цінах. 

За даними ООН більше 60% українців живе за межею бідності, у той час 

як у світі найнижчий рівень прибутку на одну особу вважається $510. Нижче 

– це вже межа бідності. Якщо європейці витрачають на їжу не більше 20% 

доходів, то українці у 2015 р. тратили майже 95%. Споживчий кошик базових 

продуктів в Україні налічує 10 найменувань. Їх сумарна вартість за 

урядовими розрахунками має становити трохи більше 275 грн. Але на кінець 

2015 р. вартість мінімального продуктового набору, здатного забезпечити 

нормальну життєдіяльність людини, сягала 2000 грн. Отже, більшість 
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населення України перебуває на межі виживання. Єдиним позитивом в цьому 

є масовий перехід громадян на вітчизняні товари. Психологічним чинником 

споживчого патріотизму стало зростання втричі цін на імпортну продукцію. 

На споживчий вибір впливає так звана психологічна межа ціни 

продукції. Мається на увазі верхня межа, яка надто висока для масового 

споживача, і нижня межа, що свідчить про її недоброякісність. Позитивно 

споживач реагує на підвищення ціни в наступних випадках: очевидне 

покращення якості товару; зростання попиту на нього; порівняння ціни на 

товари-аналоги. 

Головними психологічними факторами, які впливають на вибір 

споживачем товару чи послуги, є мотивація, попередній досвід, життєва 

позиція, переконання, сприйняття. Крім того, психологи виділяють такі 

чинники: загальний стан, настрій людини, оптимістичне чи песимістичне 

налаштування споживача; звички, як усталені правила поведінки щодо 

розпорядження фінансовими ресурсами; репрезентативність, як судження про 

фінансові процеси, що базуються на стереотипах; консерватизм, який полягає 

у реакції на незнайому ситуацію, виходячи з наявного попереднього досвіду 

чи первинної інформації.  

В умовах кризи споживач виходить із найбільш необхідної потреби і 

своєї купівельної спроможності. Виділяють чотири основні критерії 

задоволення потреб споживача: рівень купівельної спроможності; вирішення 

потреби споживача у товарі чи послузі; ефективність комунікації між 

виробником (продавцем) і споживачем; зручність і задоволеність придбаним. 

Споживач здійснює активні комунікації задля пошуку вигідного по ціні і 

більш ефективного товару чи послуги, як правило, через мережу Інтернет, 

ЗМІ, в тому числі рекламу, через знайомих. Комунікації мають бути 

двосторонніми: споживач – виробник (продавець). Це дозволить досягти 

взаєморозуміння, задоволення потреб обох сторін. Слід враховувати, що 

сучасна комунікація в бізнесі інтенсивно використовує рекламу, яка надає 

первинну інформацію про товар. Вона впливає на поведінку споживача, так 

як допомагає запам‘ятати товар, формувати психологічну установку на 

покупку і потребу у його придбанні. Реклама привертає увагу особливо, якщо 

вона опирається на досвід і знання споживачів. Її секрет криється в тому, що 

вона використовує найтонші особливості людської психології, при тому вона 

може маніпулювати людиною. Найчастіше вона діє не на логічному рівні, не 

на розум, а впливає на емоції та підсвідомість. Такий стан характеризується 

як ефективний, а виходячи з того, що сучасна криза в Україні є тривалою, то 
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людина або пристосовується до ситуації, або постійно перебуває в стані 

очікування ще гіршого. Мова тут не може йти про раціональну поведінку. 

Споживач керується більше емоціями, ситуативно, від зарплати до наступної. 

Емоційне переважає над раціональним з огляду на соціальний стан 

покупця, його статус тощо. Якщо споживач дорослий, є відповідальним за 

сім'ю, його потреби стають значно конкретнішими і більш виваженими. Крім 

того, що він має враховувати ширше коло потреб, він керується інтересами 

сім'ї, її традиціями. Основним чинником попиту тоді стає колективна 

потреба. При тому вона повинна в певній мірі бути диференційованою, 

виходячи з потреб кожного члена сім'ї. Водночас вибір покупця в умовах 

кризи мусить бути свідомим, тому що він оцінює себе перш за все в 

залежності від того, якими фінансовими ресурсами він володіє. 

Поведінка споживача є диференційованою також в залежності від його 

статусу. Заможний споживач дбає про імідж, свою значимість в обмеженому 

колі людей. Тому психологічно він налаштований на вибір престижних товарів 

і послуг. По соціальних мірках така поведінка характеризується як 

демонстративне споживання, оскільки вона не вкладається в загальносуспільні 

норми, а навіть суперечить їм. Вона формується завдяки впливу на психологію 

споживача багатих матеріальних ресурсів і виражається в демонстрації 

грошової сили та бажанні виокремитись від решти соціуму. Така поведінка 

вибудовується завдяки тривалому перебуванню індивіда в рамках визначених 

статусних позицій, а це призводить до формування відповідних потреб, звичок, 

смаків та вподобань. На жаль, число споживачів із необмеженими 

можливостями є досить низьким – 3–5%. 

Психологія поведінки споживача визначається не тільки його статусом, 

соціальною приналежністю, фінансовими можливостями. Важливу роль 

відіграє вміння вибрати потрібний і вигідний по ціні товар. Ключовим 

моментом для нього є здатність увійти в довіру до продавця і не дати йому 

можливості маніпулювати, здійснювати психологічний тиск, впливати на 

думки  і поведінку. В більшості випадків продавці товарів і послуг 

заставляють клієнта приймати негайне рішення про покупку. Споживачу не 

варто категорично заперечувати їх нав‘язливу пропозицію, а слід непомітно 

відтягувати час проханням показати товари-аналоги, порекомендувати 

розказати більше про фірму виробника, про її брендову продукцію і водночас 

приймати остаточне рішення. Треба виходити з того, що взаємодія між 

продавцем і споживачем є двосторонньою, повинна будуватись на розумінні, 

взаємній повазі і прагненні досягти позитивного результату.  
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Загалом криза має не тільки негативні суспільні наслідки, але в 

кінцевому підсумку вона веде до позитивних змін. Першою з них, як вже 

вказувалось вище, є масовий перехід на продукцію вітчизняного виробника. 

Налагоджується ширша співпраця між виробником і споживачем, стає більш 

тісною їх взаємодія, здійснюється пошук психологічного і матеріального 

компромісу та спільної вигоди. Вирішальними психологічними факторами, 

які визначають вибір споживача, стають мотивація, досвід і життєва позиція. 

Особливий вплив на поведінку споживача здійснює повнота комунікацій, 

реклама і, як наслідок, розвивається торгівля через Інтернет. Головним 

мотивом вибору покупця є потреба, яка й формує попит. Перш за все благ 

першого порядку. Поведінка споживача досягає вищого результату, коли він 

здійснює раціональний вибір і взаємодіє з продавцем. 
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ  

КЕРІВНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Прийнято вважати, що управлінську працю можна виміряти 

кількісними показниками. Переважно це статистичні дані про ріст 

реалізованої продукції чи наданих послуг, чистий прибуток підприємства 

тощо. Не можна оцінювати працю керівника й за виробничими затратами. 

Зрозуміло, чим масштабніше підприємство, більша кількість персоналу, 

значущіший основний та оборотний капітали, тим більшими є витрати на 

утримання управлінського персоналу, оплату праці вищого менеджменту. 

Але в усіх ситуаціях результат життєдіяльності підприємства залежить від 

ефективності менеджменту, від прийнятих і реалізованих рішень. Рівень 
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відповідальності вищого менеджера (директора), масштаб його повноважень 

є максимальним у межах однієї організації. Тому  її перспективи, як і доля 

всього персоналу, залежать від ефективності її керівника. Узагальнені якісні 

показники потенціалу керівника підприємства, які є вирішальними 

чинниками його ефективності і лідерства в колективі, та відповідні напрями 

розвитку ефективності зводимо у комплексну схему та пропонуємо її до 

впровадження (табл. 1.). 

 

Таблиця 1 
Комплексна схема управлінського потенціалу керівника та  

орієнтирів розвитку ефективності 

Фактор 
потенціалу 

Ключовий показник Орієнтир розвитку ефективності 

1 2 3 

Рівень знань 

Фахові 
Базові 

Загальні 
Багатосторонні 

Поверхневі 

Постійна самоосвіта 
Ознайомлення з фаховою інтернет-

інформацією 
Повне вникнення в сутність життя і 

проблеми організації 
Систематична робота з персоналом: 

підбір, навчання 

Рівень навичок 

Самодостатність 
Настирливість 
Інтегрування 

Відповідальність 
Впевненість 

Вдосконалювати операційно-технічні 
навички за напрямом діяльності фірми 

Аналізувати ідеї та узагальнювати їх для 
прийняття рішень 

Впевнено доводити цілі організації до 
персоналу та об’єднувати їх навколо 

мети 

Рівень умінь 

Комунікабельність 
Ініціативність 

Схильність до співпраці 
Вміння організувати 

людей 

Щиро спілкуватися з персоналом, 
показувати особистий приклад 

Організовувати командну діяльність, 
розподіляти обов’язки 

Зосереджуватися на основних проблемах, 
контролювати їх вирішення 

Ментальний 
інтелект (IQ) 

Творчий 
Аналітичний 

Узагальнюючий 
Універсальний 

Здійснювати пошук нових ідей, техно-
логій; заохочувати до цього інших 

На основі аналізу власного та чужого 
досвіду робити вигідні узагальнення 

Розвивати особистий інтелектуальний 
багаж 

Емоційний 
інтелект (EQ) 

Самосвідомість 
Толерантність 

Співпереживання 
Самоконтроль 

Співучасть 

Постійно контролювати своїм емоції, 
рухи, жести 

Розвивати співпереживання на основі 
поінформованості про особисті проблеми 

підлеглих 
Впливати на розвиток і регулювати 

конфліктні ситуації 
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У підсумку можна зазначити, що є ціла низка напрямів роботи керів-

ника-лідера, від яких залежить ефективність життєдіяльності підприємства. 

Згрупована символічна формула ефективного керівництва матиме такий 

вигляд:  

ЕК = Еосу + Едя + Еeq + Ерп + Емп + Еррч + Еро + Ер, 

де Еосу – ефективна організаційна структура управління; 

Едя – ефективні ділові якості; 

Еeq – ефективний емоційний інтелект; 

Ерп – ефективна робота з персоналом; 

Емп – ефективна мотивація персоналу; 

Еррч – ефективне регулювання робочого часу; 

Еро – ефективний розвиток особистості; 

Ер – ефективні рішення. 

Керівник організації повинен ефективно діяти в усіх функціональних 

напрямах. Для цього йому слід мати високі ділові якості, бути компетентним, 

володіти розвинутою інтуїцією та емоційним інтелектом. Це – не вроджені 

якості. Усього цього можна навчитися, якщо він постійно самовдоскона-

люється. Системна наполегливість, цілеспрямованість, самовіддача прине-

суть ефективні результати для всієї організації. 

Існує методика визначення залежності між кількістю працівників на 

одного управлінця і виходом валової продукції. Методом кореляційно-ре-

гресивного аналізу визначають залежність у безпосередніх виробничих під-

розділах, на низовій ланці управління. Така оцінка є відносною, оскільки не 

враховані інші фактори. Крім того, роботу керівника таким чином оцінити 

неможливо, оскільки він управляє всім трудовим колективом, незалежно від 

кількості працівників та підпорядкованих йому управлінців. 

Найпоширенішою є якісна оцінка ефективності роботи керівника, яка 

здійснюється за допомогою тестування, соціологічного опитування, 

експертної оцінки. Її часто застосовують власники, науковці з метою 

вивчення думки членів колективу щодо якості роботи директора (менеджера) 

підприємства. Переважно увагу акцентують на стосунках із персоналом, 

виходячи із конфліктних ситуацій, особистісних характеристиках тощо. У 

наслідок, після аналізу результатів опитування чи тестування, одержують 

загальні оцінки якісних показників роботи керівника підприємства. Проте 

вони не піддаються кількісному вимірюванню. Така методика є дуже 

розпливчастою (неоднозначною), страждає суб‘єктивізмом, залежить від 

компетентності респондентів тощо. 
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Водночас є необхідною комплексна оцінка ефективності діяльності ке-

рівника, яка часто виникає у його власників на момент продовження 

контракту, закінчення випробувального терміну, вирішення питання про 

підвищення заробітної плати менеджера. Метою такої оцінки є виявлення 

наявного потенціалу керівника та його використання для реалізації цілей 

підприємства, порівняння їх із бажаними результатами, яких очікують 

власники, колектив. 

Діагностика ефективності також необхідна і самому керівнику 

організації. Вона допоможе йому зовнішніми засобами виявити свої сильні і 

слабкі сторони. У підсумку він зможе зайнятися самовдосконаленням і 

саморозвитком, розвиваючи свої сильні якості. Це не тільки відповідатиме 

його потребам, а корелюватиме із прагненнями власників, метою організації. 

Іншими словами, досягнення керівника будуть адекватними діяльності 

підприємства. Саморозвиток керівника на основі результатів діагностики 

допоможе йому віддати свої знання на користь організації, зробити їх 

позитивним надбанням, що примножуватиме всі успіхи підприємства. 

Для поєднання якісної і кількісної оцінок ефективності керівника 

підприємства в доцільно обрати теорію нечітких множин, яка дає змогу 

використати спеціальний математичний апарат для оцінки якісних 

показників. Автором теорії нечітких множин є професор Каліфорнійського 

університету Лотфі Заде. У 1965 році він опублікував невелику статтю, де 

виклав положення теорії скорочено. Згодом, у середині 70-х рр. минулого 

століття, вийшла його фундаментальна праця, де знайшла свій повний виклад 

теорія нечітких множин. Термін «нечіткий» (англ. fuzzy) автор увів у назву 

нової теорії для відмежування її від традиційних чітких математики і логіки, 

які оперують точними поняттями «правильно – не правильно». Він намагався 

знайти альтернативу математичним методам класичної теорії систем, 

оскільки вона давала в таких випадках штучні точності, непридатні для 

оцінки процесів, пов‘язаних з людьми, або, точніше, які виникають у 

гуманістичних системах. 

Методом нечітких множин здійснюють формалізацію лінгвіністичної 

інформації з метою побудови математичних моделей. У понятті «нечіткі 

множини» в основу покладено таке розуміння, що складові елементи такої 

множини володіють властивостями, які є загальними. Відповідно 

властивості можуть проявлятися різною мірою і в підсумку належать до цієї 

множини також різною мірою. Такий підхід заперечує можливість 

узагальнення належності будь-якого елемента до зазначеної множини, 
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оскільки ця належність є диференційованою. Тому обов‘язково необхідно 

вказувати, наскільки повно і якою мірою елемент відповідає властивостям 

множини. 

Нині інтерес до теорії нечітких множин постійно зростає. У світі 

видають щонайменше 15 спеціалізованих журналів, в яких розглядають 

питання теорії і практики застосування нечітких множин. Зокрема в Росії 

щодо нечітких множин опубліковані статті в журналах «Кибернетика и 

системный анализ», «Известия РАН. Теория и системы управления» та ін. 

Побачили світ праці Л. О. Гусєва, А. І. Орлова  та інших дослідників, які 

розглядають питання теорії нечітких множин. Практичне застосування теорії 

нечітких множин найбільше поширене в Японії. 

Враховуючи те, що за допомогою вербальних висловлювань «Якщо – 

то», які  надалі формалізувати засобом теорії нечітких множин, то можна 

наскільки це необхідно, відобразити довільний взаємозв‘язок «входи – 

вихід». При цьому не буде потреби застосовувати складний апарат 

диференціальних та інтегральних розрахунків, які традиційно 

використовують в управлінні. Мова нечіткого управління (Fuzzy Control 

Language) у 1997 р. внесена до Міжнародного стандарту програмуючих 

контролерів ІЕС 1131-7, а системи на нечітких множинах розроблені і 

впроваджують у багатьох галузях, у тому числі у фінансовому менеджменті, 

управлінні персоналом. Це дало підставу застосувати її в нашому 

дослідженні.  

Оптимальний метод визначення чинників, які найбільше впливають на 

ефективність роботи керівника підприємства, забезпечує теорія нечітких 

множин. У цьому разі математичному моделюванню ефективності управління 

у системі менеджменту може сприяти моделювання багатофакторного 

процесу на базі даних, яку реєструють як вихідні показники. Оцінка 

чинників, що впливають на ефективність роботи керівника-лідера, повинна 

базуватися на врахуванні багатьох лідерських якостей і характеристик. На 

нашу думку, найдоцільніше для цього використати кількісні та якісні оцінки 

експертів. Як інтенсифікуючі чинники на основі попередніх теоретичних 

узагальнень і практичних висновків приймаються такі критерії оцінки 

менеджера: знання; навики; вміння; ментальний інтелект; емоційний 

інтелект. 
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Жук Олег Богданович 

аспірант  

кафедри економічної теорії 

 

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК  

НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА СИСТЕМИ  

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

 

Соціальне забезпечення є невід‘ємним елементом системи прав і свобод 

людини та громадянина демократичної правової держави, якою, відповідно 

до Конституції, є і Україна. Так, згідно зі статтею 46 Основного закону 

України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на 

забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати 

працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них 

обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. 

Звідси можна зробити висновок, що соціальний захист як складна 

багаторівнева система включає в себе таку важливу складову як соціальне 

забезпечення, яка у взаємодії з іншими складовими – соціальним 

страхуванням та соціальними стандартами й гарантіями держави населенню – 

формують її структуру (рис. 1). 

Вважається загальноприйнятим, що термін ―соціальне забезпечення‖ 

першим використав у 1935 році президент США Франклін Рузвельт, який 

одним з розділів своєї програми ―New Deal‖ передбачив ―Social Security Act‖ 

(Акт про соціальне забезпечення). Однак слід погодитися з Н. Б. Болотіною, 

яка вважає, що це не відповідає дійсності. На думку української дослідниці, 

пріоритет тут належить Росії, де 31 жовтня 1918 року Рада Народних 

Комісарів (РНК) затвердила Положення про соціальне забезпечення 

трудящих. 

Офіційним документом, який визначив термін ―соціальне забезпечення‖ 

є Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, ухвалений 

Генеральною асамблеєю ООН 16 грудня 1966 року, згідно якого ―держави, 

які беруть участь у цьому Пакті, визначають право кожної людини на 

соціальне забезпечення, включаючи соціальне страхування‖. 

Загальноприйнятого або найширше вживаного визначення дефініції 

соціального забезпечення у науковій літературі не існує. Так, проведений 
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нами аналіз наукових підходів як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників 

до трактування зазначеної дефініції дозволяє зробити висновок, що поняття 

―соціальне забезпечення‖ розуміється у таких основних значеннях: як види 

матеріальних благ та послуг; як форма (спосіб) розподілу частини валового 

внутрішнього продукту; як сукупність суспільних відносин; як сукупність 

(комплекс) соціально-економічних заходів; як організаційно-правова 

діяльність держави; як система державних заходів; як надання матеріальної 

підтримки окремим категоріям громадян; як форма (вид) соціального захисту 

населення; як форма вираження соціальної політики держави та ін. 

Зваживши вищезазначені підходи до трактування аналізованої категорії, 

пропонуємо під соціальним забезпеченням розуміти складову системи 

соціального захисту населення країни, яка являє собою комплекс соціальних 

виплат певним категоріям громадян, що здійснюються відповідно до чинного 

законодавства за рахунок коштів бюджетів. 

Як видно з рис. 1, в Україні існують три основні форми соціального 

забезпечення населення: пенсійне забезпечення, соціальна допомога та 

соціальні послуги. Коротко розглянемо кожну з цих форм в контексті 

пріоритетності і дієвості кожної з них. 

На нашу думку, основною формою соціального забезпечення населення 

України є пенсійне забезпечення, що передбачає матеріальне забезпечення 

осіб пенсійного віку і непрацездатних громадян (інвалідів з дитинства та 

дітей-інвалідів, осіб, які втратили працездатність внаслідок нещасного 

випадку на виробництві або професійного захворювання, а також тим, які 

втратили годувальника) за рахунок коштів загальнообов‘язкового державного 

пенсійного страхування, накопичувальної (обов‘язкової і добровільної) 

системи та бюджетних асигнувань. 

В даний час питання пенсійного забезпечення, як невід‘ємної складової 

системи соціального захисту населення країни й, водночас, важливої умови 

економічної та соціальної стабільності держави, набуває все більшої 

актуальності. Це насамперед пов‘язано із кризою пенсійного забезпечення. 

До основних причин незадовільного пенсійного забезпечення в Україні 

відносяться: неспроможність існуючої пенсійної системи забезпечити гідний 

рівень життя пенсіонерів; низький рівень заробітної платні; демографічна 

причина – рівень старіння населення нашої країни є найвищим у СНД (хоча й 

нижчим, ніж у більшості економічно розвинутих країн, але питома вага 

пенсіонерів у складі населення країни перевищує не тільки 

східноєвропейські, а й західноєвропейські стандарти) тощо. 
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Рис. 1. Структура системи соціального захисту населення в Україні (розроблено автором) 

Добровільне страхування: 

пенсійне і медичне  

Соціальні гарантії 

(бізнесом): гідна та своєчасна 

оплата праці; офіційне 

працевлаштування; охорона 

здоров‘я та безпека праці; 

інші соціальні гарантії 

відповідно до законодавства 

країни та внутрішньої 

політики компанії 

Недержавне пенсійне 

забезпечення (III рівень)  

Соціальна допомога 
(бізнесом): корпоративна 

допомога за народження 

дитини; санаторно-курортне 

лікування; підвищення 

професійної кваліфікації; 

корпоративний телефон; 

корпоративне таксі; 

корпоративне харчування або 

компенсація тощо 

Банківські послуги 

Система загальнообов’язкового 

державного пенсійного 

забезпечення: солідарна система 

(I рівень); накопичувальна система 

(II рівень) 

Державна соціальна допомога: 

малозабезпеченим сім‘ям; сім‘ям з 

дітьми; дітям-сиротам; інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам; 

субсидії та компенсації; на догляд; 

на поховання; постраждалим 

унаслідок Чорнобильської 

катастрофи; постраждалим 

учасникам масових акцій 

громадського протесту та членам 

їхніх сімей; матерям-героїням; 

особам, які переміщуються з 

тимчасово окупованої території 

України та районів проведення 

АТО; особам, котрі не мають 

права на пенсію, та інвалідам  

Державні соціальні послуги: 

соціально-побутові; психологічні; 

соціально-педагогічні; соціально-

медичні; соціально-економічні; 

юридичні; інформаційні; послуги з 

працевлаштування та ін. 

Мінімальний розмір заробітної 

плати 

Мінімальний розмір пенсії за 

віком 

Неоподаткований мінімум доходів 

громадян 

Розмір державної соціальної 

допомоги 

Пільги 

Індексація грошових доходів 

громадян 

Рівень оплати праці в державних 

установах (в т.ч. стипендій) 

Соціальні стандарти й гарантії 

держави населенню 

Загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування 

Пенсійне страхування 

Страхування у зв‘язку з 

тимчасовою втратою 

працездатності 

 

Страхування від нещасного 

випадку на виробництві та 

професійного захворювання, 

які спричинили втрату 

працездатності 

 

Страхування на випадок 

безробіття 

 

Медичне страхування 

Державна складова Недержавна складова Соціальне забезпечення 

Система соціального захисту населення в Україні 
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Важливе місце в системі соціального забезпечення населення України 

займає соціальна допомога. Її практична цінність полягає в тому, що кожний 

громадянин України отримує право на матеріальне забезпечення на рівні не 

нижчому від прожиткового мінімуму, у разі, якщо з незалежних від нього 

причин його середньомісячний дохід не відповідає встановленому 

законодавством рівню, і якщо такий громадянин в силу різних обставин не 

застрахований в системі загальнообов‘язкового державного соціального 

страхування, або якщо тривалість його страхового стажу не дає йому право 

на отримання соціальних страхових виплат. 

З огляду на зазначене, ми пропонуємо розглядати державну соціальну 

допомогу як форму (вид) соціального забезпечення населення країни, яка 

являє собою грошову виплату (одноразову чи періодичну), що призначається 

окремим категоріям громадян (малозабезпеченим сім‘ям; сім‘ям з дітьми; 

дітям-сиротам; інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам; матерям-героїням; 

постраждалим громадянам унаслідок техногенної, стихійної, екологічної, 

соціальної (постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та 

членам їхніх сімей; особам, які переміщуються з тимчасово окупованої 

території держави та районів проведення антитерористичної операції або 

військових дій) катастрофи; особам, котрі не мають права на пенсію, та 

інвалідам) у порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством за 

рахунок коштів бюджетів. 

Третьою формою соціального забезпечення виступають соціальні 

послуги. Законодавець дає таке визначення ―соціальних послуг‖ (ст. 1 Закону 

України ―Про соціальні послуги‖): це – комплекс заходів з надання допомоги 

особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих 

обставинах і не можуть самостійно їх подолати, з метою розв‘язання їхніх 

життєвих проблем. 

Відповідно до статті 5 Закону України ―Про соціальні послуги‖ можуть 

надаватися такі види соціальних послуг: соціально-побутові, психологічні, 

соціально-педагогічні, соціально-медичні, соціально-економічні, юридичні, 

інформаційні, послуги з працевлаштування та інші соціальні послуги. 

Враховуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що основними 

напрямами вдосконалення соціального забезпечення як невід‘ємного 

компонента системи соціального захисту населення й, водночас, складової 

соціальної політики України повинні стати: вдосконалення законодавства у 

сфері соціального захисту, скорочення кількості нормативно-правових актів, 

які регулюють цю сферу; підвищення розмірів пенсійного забезпечення, 



 
153 

прискорення пенсійної реформи на страховій основі; розвиток недержавного 

пенсійного забезпечення та добровільного медичного страхування; посилення 

адресного характеру соціального захисту незахищених верств населення 

шляхом встановлення єдиних критеріїв оцінок майнового стану сім‘ї для 

визначення права на призначення певного виду соціальних послуг, допомоги 

та пільг; забезпечення стабільного фінансування адресної соціальної 

допомоги; удосконалення методики розрахунку прожиткового мінімуму; 

створення мережі державних консультаційних служб із залученням 

громадських організацій з метою широкого інформування громадян про їх 

права і обов‘язки у сфері надання державної соціальної допомоги; 

підвищення якості наданих соціальних послуг і сприяння розвитку платних 

послуг та недержавних закладів соціального обслуговування тощо. 

 

 

 

Славітич Маpта Вoлoдимиpівна 

аспірант кафедpи екoнoмічнoї теорії 

 

ОСОБЛИВІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ  

ОБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО  

СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Актуальність розгляду обов‘язкового медичного страхування в Україні 

полягає в тому, що воно виступає однією з найефективніших форм захисту 

від ризиків, що загрожують найціннішому в особистому та громадському 

відношенні – здоров‘ю та життю людини, а також є формою соціального 

захисту у сфері охорони здоров‘я громадян. 

Медичне страхування займає щільне місце у системі страхування світу. 

Страхувати – це означає уберегти від чогось небажаного, неприємного, 

захистити, гарантувати безпеку. А сам процес страхування – це спосіб 

захисту майнових інтересів в умовах ринкової економіки. Кожна людина має 

знати, як вона може зменшити свій ризик і скільки їй це коштуватиме. У 

сучасній ринковій економіці страхування розглядається як система 

економічних стосунків, яка включає створення за кошти підприємств, 

організацій та населення спеціального фонду грошей та їх використання для 
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відшкодування втрат майна від стихійного лиха або інших несприятливих 

випадкових явищ, а також для надання громадянам (чи членам їх сімей) 

допомоги при різних подіях в їх житті (досягненні певного віку, хворобі, 

втраті працездатності, смерті члена сім'ї). Очікується, що обов‘язкове 

медичне страхування (ОМС) в Україні набуде ознак соціального страхування 

і ґрунтуватиметься на принципі «багатий платить за бідного, здоровий – за 

хворого, молодий – за особу похилого віку». 

Населенню, яке підлягає обов'язковому медичному страхуванню, 

держава надає рівне право на гарантований обсяг медичної допомоги, 

незалежно від величини фактично сплачених сум страхового внеску. 

Отримати таку медичну допомогу, застрахований за програмою 

обов‘язкового медичного страхування, може на всій території держави, в 

тому числі і за межами постійного місця проживання, з подальшими 

взаєморозрахунками між страховими організаціями згідно з тарифами, 

затвердженими для взаєморозрахунків. 

Разом з тим, держава надає право застрахованим у межах території 

проживання проводити вибір місця отримання медичної допомоги, 

лікувально-профілактичного закладу і лікаря, що мають договір про участь у 

програмах обов'язкового медичного страхування зі страховою організацією, 

де застраховано конкретних громадян. 

У всіх країнах Західної Європи, щоб контролювати витрати і управляти 

попитом на ліки, які призначаються за рецептом , введена часткова їх оплата. 

У даний час ця схема здійснюється за наступними принципами: 

 часткове страхування( хворий оплачує певну частку загальної 

вартості лікарського засобу); 

 фіксована сума ( хворий сплачує фіксовану суму за кожен вид товару 

або за кожне призначення); 

 франшиза (хворий оплачує початкові витрати аж до певної суми). 

Забезпечення хворих людей ліками є невід‘ємною частиною системи 

охорони здоров‘я,оскільки сучасна медицина не може існувати без 

фармакотерапії. При багатьох хворобах саме фармакотерапія 

призводить до поліпшення стану пацієнта, тобто відповідає за 

позитивний результат медичного лікування. 

Чи не найбільше нерозуміння викликає надання автономії лікувальним 

закладам. Необхідно підкреслити: ми рухаємося в напрямку децентралізації. 

Всі лікарні мають навчитися самостійно, ефективно і відповідально 

розпоряджатися бюджетними коштами. 
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Програми, які пропонують страхові компанії з ДМС (добровільне 

медичне страхування), можна поділити на чотири основні категорії:  

 поліклінічне обслуговування, у тому числі аптечне; 

 стаціонарне обслуговування; 

 послуги невідкладної швидкої медичної допомоги; 

 стоматологія.  

Незважаючи на те, що медичне страхування вже перестало бути 

ексклюзивною послугою, поліси ДМС, як і раніше, залишаються досить 

дорогим задоволенням.  

В даний час українські експерти сперечаються щодо двох моделей ОМС 

– єдиний страховий фонд (російська модель) чи послуги надаватимуть кілька 

страхових компаній (СК) (грузинська модель). При цьому повністю 

запровадити грузинську модель неможливо, оскільки у нас інші вихідні 

умови – наприклад, набагато більша кількість населення. Обидві моделі 

мають свої переваги та недоліки. Російська модель передбачає контроль 

держави – ми в Україні отримали б ще один соціальний фонд 

Мінсоцполітики. А коли ці послуги віддати страховим компаніям, це може 

призвести до конкуренції, але вона може бути недобросовісною і компанія 

збанкрутує. Тут мають діяти жорсткі критерії відбору СК.  

Загальна умова позитивного ОМС – цілісність всієї системи, яка 

передбачає домінування одного каналу надходжень коштів. У класичній 

моделі ОМС основним джерелом надходжень є податок на заробітну плату, а 

роль бюджетів усіх рівнів зводиться до виділення порівняно невеликих 

субсидій. За таких умов обсяг фінансових ресурсів несуттєво залежить від 

загальних бюджетних надходжень. 

Формування джерел фінансування на обов‘язкове медичне страхування 

в західноєвропейських країнах можна умовно поділити на дві групи. 

Першу групу становлять країни, де основна частина фондів (50–90%) 

формується державою. У Великобританії, Ірландії, Данії діють державні 

системи організації охорони здоров‘я, що фінансується із загальних 

бюджетних надходжень. У Швеції, Ісландії, Фінляндії система охорони 

здоров‘я побудована переважно за принципом соціального страхування, яка 

фінансується за рахунок цільових внесків на тристоронній основі. При цьому 

превалюють державні субсидії. 

Друга група країн Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія, Японія та 

ін. – це країни, в яких суспільні фонди охорони здоров‘я формуються 

головним чином за рахунок внесків працівників і підприємців за мінімальної 
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фінансової участі держави. В усіх країнах цієї групи фонди ОМС 

перебувають під контролем держави і є частиною державних фінансів. 

На сучасному етапі необхідно законодавчо врегулювати з метою 

впровадження обов‘язкового медичного страхування такі моменти: 

підготувати вітчизняну галузь охорони здоров‘я до введення цього виду 

страхування; розробити нормативно-правове забезпечення, яке б дозволило 

запобігти зловживанням коштами фонду; провести ряд структур змін. 

Для забезпечення безперервності надання медичної допомоги, в Україні 

та підвищення її рівня, ОМС пропонується впроваджувати в три етапи: 

І етап – підготовчий, передбачає персоніфікацію населення, розробку та 

затвердження стандартів лікування, перелік медичних послуг та їх вартість, 

реструктуризацію державних та комунальних закладів охорони здоров‘я та 

прийняття Закону України «Про обов‘язкове медичне страхування». 

ІІ етап – перехідний, передбачає укладання договорів ОМС, збереження 

без змін системи фінансування станцій першої невідкладної допомоги, 

дитячих поліклінік, пологових будинків тощо; а також збереження часткового 

фінансування за рахунок державних та місцевих бюджетів постійних витрат 

закладів охорони здоров‘я другого та третього рівнів. 

ІІІ етап – повноцінного функціонування ОМС, передбачає одночасне 

припинення фінансування системи охорони здоров‘я за рахунок держави, 

крім спеціалізованих закладів запровадження нових розмірів страхових 

платежів із урахуванням страхового покриття.  

На 2016 рік, якщо порівняти з 2015 роком, загальний бюджет системи 

охорони здоров‘я фактично скоротився на 2,5 млрд гривень виключно за 

рахунок зменшення регіональних субвенцій, це означає скорочення бюджету 

охорони здоров‘я у порівнянні з минулим роком на 5 відсотків. 

Зменшення бюджету в жодному разі не вплине на якість надання 

послуг. Зберегти якість медичних послуг дозволить скорочення ліжко–місць, 

яке заплановано в 2016 р. 

Власне, рішення про зменшення ліжко-місць було продиктовано тим, 

щоб скорегувати зменшення субвенцій в регіонах. Регіони, зменшуючи 

кількість ліжко-місць мають, зберегти послуги такими, якими вони були. 

Зміна принципу оплати праці персоналу – зі ставки на плату за надані 

послуги. Ось перші кроки для переходу до приватної медицини: і 

страхування, і заклади з залученням інвесторів, оплата за надані послуги. 

Держава поступово скидає з себе тягар фінансування «безкоштовної 

медицини», яка вже давно є насправді платною. 
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Таким чином, тільки після запровадження обов‘язкового медичного 

страхування в Україні, яке доповнюватиметься також добровільним 

медичним страхуванням, можливе реформування галузі охорони здоров‘я, 

яка матиме соціальну направленість, як і проголошено Конституцією 

України, призведе до зростання сильної та здорової нації, а як наслідок – 

сильної та ефективної економіки України. 
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доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання  

 

ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО  

ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

 

В умовах закономірною циклічності функціонування і розвитку 

соціально-економічних систем в сучасних ринкових умовах з високою 

часткою ймовірності має місце ризик виникнення кризового стану.  

Центральне місце в подоланні кризових ситуацій на підприємстві 

займають управлінські заходи фінансового спрямування. Підприємство ще 

може функціонувати протягом деякого часу, по крайній мірі, без ефективного 

маркетингового плану, при неякісному управлінні людськими ресурсами і 

необґрунтованій стратегії розвитку. Проте, якщо є серйозні перебої з 

управлінням і контролем фінансової системи, підприємство опиниться на 

грані банкрутства. 

Методи і прийоми фінансового менеджменту застосовуються на всіх 

етапах антикризового управління підприємств: профілактичному, 

надзвичайному (реактивному) і посткризовому.  

В умовах постійної зміни та ускладнення середовища, в якому 

функціонують підприємства, невизначеності, ризикованості їх фінансова 

стійкість і конкурентоспроможність значною мірою визначається 

застосуванням відповідних адаптаційних механізмів до швидких змін 
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зовнішніх чинників. Підвищення пристосованості суб‘єктів господарювання до 

динамічних змін зовнішнього середовища вирішується шляхом застосування 

системи заходів, які можна узагальнити терміном «реструктуризація». 

Реструктуризаційні зміни теж є одним з основних інструментів 

антикризового менеджменту підприємств, зокрема українських, кризовий 

стан яких виражається у збитковості, значних сумах кредиторської 

заборгованості. 

Реструктуризацію, що здійснюється в умовах кризи, можна поділити на 

три види – функціонування, оздоровчу і виживання (рис. 1). Виходячи з 

етапів розвитку кризових явищ, на стадії зародження кризи виникає 

необхідність в реструктуризації «функціонування» (сукупність змін на 

підприємстві, спрямованих на покращення показників діяльності 

підприємства та їх стабілізацію), на стадії розвитку кризи - «оздоровчої» 

реструктуризації (сукупність змін на підприємстві, спрямованих на виведення 

його із кризового стану та недопущення порушення справи про банкрутство) і 

на стадії піку кризи - реструктуризації «виживання» (сукупність змін на 

підприємстві, спрямованих на недопущення його банкрутства і ліквідації). 

 

 
Рис. 1. Види санаційної реструктуризації, що здійснюються до і після початку 

провадження справи про банкрутство підприємства 
 

Проблемою застосування таких видів реструктуризації є, звичайно, 

своєчасна і правильна ідентифікація етапів розвитку кризи. Для розроблення 

моделі реструктуризації, яка відповідає кожній стадії кризи на підприємстві, 

необхідний метод поетапної діагностики кризового стану. Однак виходячи з 

того, що санація, а отже і реструктуризація, згідно з чинним законодавством 
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України може здійснюватися до і після початку провадження справи про 

банкрутство, такий поділ реструктуризації є доцільним. 

Досягти поставленої мети при проведенні усіх видів реструктуризації 

(розвитку, адаптивної і санаційної) можна шляхом проведення відповідних 

змін на підприємстві за трьома основними напрямками: реструктуризація 

капіталу; фінансова реструктуризація; реструктуризація системи управління.  

Під фінансовою реструктуризацією згідно розуміють зміну складу, умов 

або структури активів і зобов‘язань боржників або поєднання цих елементів з 

метою продовження, в цілому або частково, діяльності боржників. Вона 

спрямована на забезпечення ліквідності і поліпшення результатів діяльності 

кризового підприємства, за рахунок зниження рівня дебіторської та 

кредиторської заборгованості, відмови від зайвих активів та інвестицій.  

Боржники вирішують свої фінансові труднощі в окремі моменти розвитку, 

використовуючи різні види фінансової реструктуризації, що відповідають їхнім 

конкретним потребам і потребам кредиторів. Рис. 2 ілюструє існування різних 

варіантів, що можуть бути використані в різні моменти часу, залежно від 

ситуації, і які мають на увазі підвищення ступеня судового втручання та 

формальності в цілому. Чим пізніше підприємство ініціює реструктуризацію, 

тим вищі витрати на її проведення, нижчі повноваження з управління, а також 

ймовірність успіху. Таким чином, існування можливості досудового 

врегулювання господарських спорів підвищує шанси на виживання компаній, 

що знаходяться у фінансовій кризі, і мінімізує витрати з реструктуризації. 

 

 
Рис. 2. Можливості фінансової реструктуризації в часі  

(європейський підхід). 
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Реструктуризаційні процедури, що проводяться під час провадження 

справи про банкрутство - це колективні справи за участю всіх кредиторів, що 

підлягають контролю або нагляду судом та / або адміністратором 

неплатопроможності, який означає, що боржник може втратити контроль над 

своїми активами або значно обмежений в своїх діях. 

Гібридні процедури реструктуризації поєднують в собі переваги 

неформальної угоди (наприклад, легкість переговорів, володіння боржника 

своїми активами) і процедури формальної неплатоспроможності (наприклад, 

мораторій на примусові дії, обов'язкові наслідки плану реструктуризації для 

меншості кредиторів).  

Види процедур фінансового оздоровлення підприємств в Україні 

відрізняються від європейського підходу (рис. 3). Якщо в інших країнах 

основним методом фінансового оздоровлення є реструктуризація, то в 

Україні – санація, яка поділяється на два види – санацію до порушення 

справи про банкрутство і санацію, що здійснюється в ході провадження 

справи про банрутство. В Україні санація, що здійснюється до порушення 

справи про банкрутство, відповідає процедурам гібридної реструктуризації за 

європейським підходом. 

 

 
Рис. 3. Порівняння процедур фінансового оздоровлення підприємств  

в Україні і ЄС 
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задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом 

реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-

правової та виробничої структури боржника. Тобто, дане визначення 

передбачає відокремлення реструктуризаційних процедур від організаційно-

правових та виробничих трансформацій. Однак, реструктуризація може 

передбачати також зміни організаційно-правової та виробничої структури 

боржника. Таким чином, можна поставити знак рівності між санацією і 

реструктуризацією, що розглядаються в українському законодавстві. 

 

 

 

Ясіновська Ірина Фантинівна 

к.е.н., доцент, 

доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання  

 

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ:  

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

З переходом до ринкової економіки відбулося урізноманітнення форм 

власності суб‘єктів господарювання, суттєве розширення прав підприємств у 

галузі фінансово-економічної діяльності, що стало основною причиною 

підвищення значення своєчасного та якісного аналізу фінансового стану 

підприємств, зокрема їх фінансової стійкості. Фінансова стійкість 

підприємства є об′єктом уваги фінансово-кредитних установ, які визначають 

режим його кредитування та диференціацію відсоткових ставок, інвесторів, 

котрі вивчають можливість вкладення коштів у підприємство, партнерів, що 

оцінюють доцільність співпраці.  

Актуальність даної проблеми загострюється значним дефіцитом 

фінансових ресурсів підприємств. В умовах економічної кризи аналіз 

фінансової стійкості підприємства є особливо важливим етапом оцінки 

його діяльності. Під фінансовою стійкістю розуміємо здатність 

підприємства функціонувати і розвиватися, зберігаючи свою здатність до 

самозабезпечення в межах допустимого рівня ризику. Стабільне зростання 

валюти балансу, достатній рівень ліквідності, платоспроможності і 

надійності підприємства, значна частка власних джерел фінансування 

діяльності підприємства, стабільність доходів та якість активів, здатність 
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підприємства розширювати свою діяльність є основними ознаками 

фінансової стійкості підприємств. 

Сучасний стан та проблеми забезпечення фінансової стійкості 

досліджували на прикладі підприємств Львівщини. Розрахунок абсолютних 

показників фінансової стійкості свідчить про передкризовий фінансовий стан 

підприємств області впродовж 2011-2014 років, оскільки запаси 

покриваються сумою власних джерел формування оборотних активів, 

довгострокових позикових джерел, короткострокових кредитів і позик. 

Порівняно з аналогічними узагальнюючими показниками підприємств 

України підприємства Львівщини є у дещо кращому фінансовому становищі. 

Проте, саме відносні показники фінансової стійкості підприємства 

характеризують міру захищеності інтересів кредиторів та інвесторів. Часткові 

показники фінансової стійкості свідчать про те, що підприємства області 

поступово нарощують економічну незалежність. Так, діяльність підприємств 

Львівщини у 2014 році на 56,6% фінансувалася за рахунок власного капіталу. 

Впродовж 2011-2013 років у структурі фінансування діяльності 

досліджуваних підприємств переважала частка позикового капіталу. 

Правильність зробленого висновку підтверджує і значне зменшення значень 

коефіцієнтів концентрації позикового капіталу та фінансової залежності. 

Значення коефіцієнта реальної вартості основних засобів у валюті балансу 

вказує на задовільну структуру майна підприємств.  

Суттєві розміри дебіторської заборгованості негативно впливають на 

фінансовий стан підприємств. У розрахунках з дебіторами обсяг 

заборгованості становив на кінець 2014 року 54,2 млрд.грн. Близько 

половини в цьому обсязі займали борги у розрахунках за товари, роботи, 

послуги. На розрахунки з бюджетом припадало 3,9% від загального обсягу 

дебіторської заборгованості. У 2014 році у розрахунку на одну гривню 

чистого доходу від реалізації продукції припадало 36,5 коп. дебіторської 

заборгованості. Заборгованість суб‘єктів господарювання області перед 

кредиторами на кінець 2014 року склала 47,1 млрд.грн. Дві третини боргу 

склали несплати кредиторам за одержані товари, виконані роботи і послуги.  

За видами економічної діяльності значні обсяги дебіторської 

заборгованості були зосереджені у промисловості (32,7%), оптовій та 

роздрібній торгівлі (22,4%). Найбільші обсяги кредиторської заборгованості 

утворились у промисловості, торгівлі, в операціях з нерухомим майном, 

сільському, лісовому та рибному господарстві, транспорті, складському 

господарстві, поштовій та кур‘єрській діяльності,  будівництві. 
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Перевищення дебіторської заборгованості над кредиторською 

оцінюється негативно, оскільки призводить до нестачі фінансових ресурсів 

підприємства та його технічної неплатоспроможності. Це змушує 

підприємства шукати додаткові зовнішні фінансові ресурси, які є платними і 

не завжди економічно вигідними. Тому на підприємствах, у яких дебіторська 

заборгованість значно перевищує кредиторську, необхідно особливу увагу 

приділити формуванню засад раціональної кредитної політики та інкасації 

дебіторської заборгованості. 

Основними чинниками, що зумовлюють погіршення фінансової 

незалежності підприємств є недотримання «золотого правила фінансування» 

діяльності підприємства, зростання обсягів позикового капіталу в усіх 

формах на підприємстві, нарощування кредиторської заборгованості, активне 

практикування комерційного кредитування власної діяльності, зростання 

вартості банківських кредитів, наявність заставного капіталу тощо. 

Найбільш суттєвим фактором підвищення фінансової стійкості 

підприємства є формування достатнього обсягу його реального власного 

капіталу. Фінансова стабілізація підприємства досягається тільки в разі 

поєднання таких факторів, як створення умов для забезпечення нарощування 

обсягів діяльності прибуткового виробництва при сталих темпах зростання 

реального власного капіталу і здатністю вийти на більш високий рівень 

фінансової стійкості. Макрофінансова стабілізація є головним чинником 

створення сприятливого економічного середовища, в якому підприємства 

отримають можливість нарощування обсягів виробництва та інтенсивного 

генерування власних фінансових ресурсів. 

Процес управління фінансовою стійкістю підприємства повинен  

здійснюватися шляхом подолання неплатоспроможності, відновлення 

фінансової незалежності, удосконалення фінансової стратегії з метою 

прискорення економічного зростання. Повна фінансова стабілізація буде 

досягнута лише тоді, коли підприємство забезпечуватиме зниження вартості 

капіталу, та, водночас, постійне зростання своєї ринкової вартості.  

У питанні вирішення проблем забезпечення необхідного рівня 

фінансової стійкості підприємств на даному етапі дуже важлива активна 

підтримка держави. Вона повинна здійснюватися з урахуванням негативних 

наслідків фінансово-економічної кризи з використанням інституційних, 

економічних та організаційних засобів. Система фінансової підтримки 

суб'єктів підприємництва мала б базуватись на дотриманні принципів 

юридичної захищеності, стабільності та їх економічної зацікавленості. 



 
165 

Вдосконалення потребує і нормативно-правова база щодо мотиваційного 

механізму і регулювання розвитку бізнесу.  

Врахування вище запропонованих заходів, а також формування 

нормативно-правової бази для розблокування іпотечного кредитування, 

здійсненння обгрунтованих реформ, створення сприятливого економічного 

середовища з інвестиційно-інноваційним кліматом мали б сприяти активізації 

розвитку підприємництва та забезпеченню належного рівня їх фінансової 

стійкості.  

 

 

 

Сич Ольга Анатоліївна 

к.е.н., доцент, 

доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання  

 

ПОШУК ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ 

ФІНАНСУВАННЯ ДЕПРЕСИВНИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

Процеси структурної перебудови економіки, початок яких поклав 

розпад Радянського Союзу, проявились у різних напрямах і чимало їх 

негативних наслідків Україна не подолала досі. Серед них − проблеми 

міст, які за часів СРСР були індустріалізовані, нерідко − штучно, як це 

було зі Львовом. Просторовий розвиток міст радянського періоду 

відповідав ідеології індустріальної епохи з монофункціональним 

зонуванням, нехтуванням екологічного чинника, що сформувало міське 

середовище низької якості з нераціональним використанням землі та 

енергоресурсів, наростаючими інфраструктурними і транспортними 

проблемами.  

Таким чином, актуальною залишається проблема відродження 

(оновлення) промислових територій міст, як великих, так і малих. У цьому 

контексті все частіше використовується термін «ревіталізація», який 

традиційно вживався щодо відродження грунтів, будівель і споруд. 

Ревіталізація промислових зон − одне із головних завдань, які стоять перед 

сучасними містами. Сьогодні проекти ревіталізації міських територій − 

невід‘ємна частина планів розвитку міст, а перетворення промислових 

об‘єктів на активні міські простори − модний і актуальний тренд.  
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Згідно чинного законодавства депресивною територією, що може 

отримати державну підтримку у вигляді бюджетного фінансування, визнається 

регіон, в якому протягом останніх 5 років середній показник обсягу валового 

регіонального продукту (ВРП) на одну особу є найнижчим. Для промислових 

районів та міст обласного значення - за останні 3 роки рівень безробіття та 

частка  зайнятих є значно вищими, а обсяг реалізованої промислової продукції 

на одну особу та рівень середньомісячної заробітної плати є значно нижчими 

за відповідні середні показники розвитку територій цієї групи. Депресивним 

може визнаватись населений пункт, на території якого з 1996 року ліквідовані 

вугледобувні та вуглепереробні підприємства, але не були здійснені в повному 

обсязі заходи щодо вирішення соціально-економічних та екологічних питань, 

передбачені проектами ліквідації зазначених підприємств. 

Ключовою проблемою здійснення ревіталізації є її фінансове забезпечення. 

Дана проблема не обмежується фінансуванням з державних фондів чи коштів 

громад, а вимагає створення механізмів і застосування різних стимулюючих 

інструментів, які б заохочували притік коштів від приватних інвесторів чи інших 

зацікавлених осіб. Це завдання набуває особливої гостроти в умовах 

обмеженості бюджетних ресурсів, здійснення децентралізації. 

Ревіталізацію розглядаємо як комплексний процес відновлення 

урбанізованої території, простір і функціональне призначення якої піддались 

процесу структурної деградації, спричиняючи кризовий стан, що робить 

неможливим або суттєво ускладнює нормальний економічний і суспільний 

розвиток як даної території, так і урівноважений розвиток цілого міста. 

Основна проблема полягає в мобілізації коштів для оновлення 

депресивних зон через диверсифікацію джерел фінансування. Варто 

зазначити, що процес ревіталізації не зводиться до пошуку джерел 

фінансових ресурсів, їх оптимізації. Йому має передувати оцінка вартості 

майна територіальної одиниці, її фінансового потенціалу, аналіз 

інвестиційного попиту, а також чинників, що на нього впливають, зокрема 

усіх видів ризику. Лише після того можна переходити до вирішення 

проблеми фінансового забезпечення. 

На нашу думку, джерела фінансування ревіталізації можна класифі-

кувати за походженням на державні, приватні та змішані; а за домінантою 

проектів − економічно-орієнтовані і соціально-орієнтовані.  

Державні джерела фінансування є найбільш поширеними та апробо-

ваними, їх можна поділити на бюджетні та кредитні. Бюджетні джерела 

передбачають використання коштів бюджетів усіх рівнів, у першу чергу − 
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через механізм прямого фінансування цільових програм. По-друге, держава 

має  податковий інструмент, по-третє, − можливість розпорядження 

державним майном в ході ревіталізації. Податки та збори також можуть 

забезпечувати фінансування місцевих проектів ревіталізації за рахунок 

надходжень до бюджету міста. Місцеві цільові програми – метод планування 

та управління ревіталізацією, що в тій чи іншій формі застосовується у 

більшості міст світу. Однак, слаба ресурсна база не дозволяє здійснювати 

самостійне фінансування таких програм і вони зазвичай орієнтуються на 

трансфери з бюджетів вищих рівнів. Державні цільові програми 

передбачають залучення коштів центрального бюджету на вирішення 

проблем у певній галузі або на певній території, що вважається депресивною. 

До змішаних джерел фінансування відноситься державно-приватне 

партнерство – стале співробітництво між органами влади, зокрема й 

муніципального рівня, та підприємствами приватного сектору з метою 

генерування ресурсів для реалізації інфраструктурних проектів. У межах 

державно-приватного партнерства відбувається розподіл видатків, ризиків та 

майбутніх вигод (прибутків) між публічним і приватним учасниками 

партнерства. Застосування партнерства публічного та приватного інвестора 

дає змогу органам влади забезпечувати потреби економічного розвитку за 

рахунок інвестиційних коштів, не втрачаючи впливу на об‘єкти 

інфраструктури та контролю за ними. Державно-приватне партнерство – один 

з найпоширеніших механізмів фінансування масштабних інфраструктурних 

проектів у економічно розвинутих країнах світу. 

З боку приватного сектору та потенційних інвесторів існує очікування 

значних бюджетних (державних) інвестицій в територію, як своєрідну 

гарантію стабільності умов діяльності. Зниженням ризику інвесторів є 

прозорі стратегії діяльності з питань ревіталізації, детальні плани розвитку 

промисловості (сфери послуг, сільського господарства) та інфраструктури. 

Важливу роль можуть відіграти гарантії держави для інвесторів щодо доступу 

чи якості певних послуг − наприклад, комунальної сфери чи автострад. 

Світовий досвід доводить, що важливим чинником припливу інвестицій 

може стати якісне адміністративне обслуговування та процедурне спрощення 

при отриманні дозволів та інших документів (зокрема будівельних) на 

місцевому рівні, навіть з використанням новостворених підрозділів для 

обслуговування інвесторів. Зростання кількості бар‘єрів у дозвільній сфері 

визнається інвесторами як один з визначальних чинників, що перешкоджає 

припливу інвестицій. 
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Для започаткування проекту відродження постіндустріального міста 

потрібно обґрунтувати економічну привабливість такого заходу як в очах 

потенційних інвесторів, так і місцевої громади. Ініціатором пошуку 

фінансових ресурсів ревіталізації має стати місцева влада. Окрім того, більш 

важливим за державні інвестиції може виявитись сприятливе дозвільне 

середовище та стимулювання інвестицій. Значної ваги набувають кредитні 

джерела, а саме −  залучення державою позик, як внутрішніх, так зовнішніх. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ  

БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В СИСТЕМІ  

МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

 

На сучасному етапі розвитку світового господарства, під впливом 

процесів лібералізації, інтеграції та глобалізації, відбувається активний 

розвиток сфери банківських послуг у більшості регіонах і країнах світу. 

Існування успішно функціонуючого міжнародного банківського ринку є 

необхідною умовою ефективного розвитку світової економіки. Саме 

банківські інститути акумулюють значну кількість фінансових ресурсів 

шляхом їх накопичення та інвестування, необхідних для нормальної роботи 

як національного, так і світового господарства. 

Світовий досвід свідчить, що найважливішою умовою розбудови 

сучасної конкурентоспроможної національної економіки є формування 

ефективної банківської системи як рушійної сили економічного розвитку та 

ринкових перетворень. Особливої актуальності зазначена проблема набула за 

останні роки, які відмітились фінансовими потрясіннями, глибокими змінами 

у банківській справі, численними нововведеннями в організації, формах 

обслуговування і методах управління банком. Йдеться про ускладнення 

прийомів і методів банківської діяльності, виникнення новітніх видів 

фінансових операцій і послуг, посилення конкуренції з боку різноманітних 

небанківських організацій, що займаються придбанням і розподілом коштів. 
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Сьогодні банківський ринок є однією із важливих, динамічних і 

невід'ємних складових глобальної фінансової системи та відіграє роль 

головного посередника, що задовольняє потреби у фінансових ресурсах 

реального сектору економіки та населення країни. Ринок банківських послуг 

– доволі неоднозначне поняття, яке враховує багато різних моментів 

функціонування банків. Зокрема, ринок банківських послуг – це специфічна 

сфера економічних відносин, що виникають між банками як фінансовими 

посередниками та іншими економічними агентами з приводу купівлі-продажу 

різноманітних фінансових активів та забезпечують розподіл і перерозподіл 

капіталу між господарюючими суб'єктами, сферами та галузями економіки. 

На ринку банківських послуг активно працюють банківські інститути з метою 

забезпечення потреб у грошових коштах фізичних, юридичних осіб та 

держави, що сприяє врегулюванню економічних взаємовідносин між усіма 

суб'єктами економіки. Банками надаються фінансові послуги з приводу 

купівлі-продажу грошей з метою отримання прибутку або збереження 

реальної вартості активів суб‘єктами господарювання. 

На сучасному банківському ринку відбувається взаємодія трьох його 

основних учасників (суб‘єктів) – продавця (банківської установи), покупця 

(клієнта) та регулятора в особі Центрального банку.  

За географічним охопленням можуть бути виділені локальні, 

регіональні, загальнонаціональні і міжнародні ринки. Локальний ринок 

формується у межах міста або району. Регіональні ринки охоплюють 

територію однієї або кількох суміжних областей. Загальнонаціональний 

ринок банківських послуг функціонує в межах окремої національної 

економіки. Міжнародні ринки банківських послуг представленні як 

глобальним загальносвітовим ринком, так і ринками банківських послуг на 

рівні окремих міждержавних об‘єднань. 

Відповідно до теперішнього етапу еволюції міжнародного ринку 

банківських послуг характерними є такі особливості як: універсалізація 

банківської діяльності; лібералізація державного регулювання банківської 

сфери; розширення територіальної сфери діяльності банків; посилення 

конкуренції на ринку між банками і небанківськими фінансово-кредитними 

установами та підвищення ролі нецінових методів конкурентної боротьби; 

розширення асортименту банківських послуг спрямоване, з одного боку, на 

поліпшення якості обслуговування клієнтів, а з іншого, – на диверсифікацію 

прибуткових статей банку, що дає змогу отримувати дохід навіть при змінах 

ринкової кон‘юнктури та падінні попиту на окремі види послуг.  



 
170 

Становлення сучасної світової банківської системи - це результат 

тривалої концентрації й централізації банківського капіталу, а міжнародні 

банки стали інституційною основою переливу капіталів, яка зазнала 

еволюційних змін у процесі збагачення форм і видів міжнародних 

економічних відносин.  

Слід зазначити, що банки є активними суб‘єктами міжнародних 

економічних відносин, тобто учасниками міжнародних економічних явищ і 

процесів, які здатні самостійно та активно діяти з метою реалізації своїх 

економічних інтересів. Через банки, головним чином здійснюються 

розрахунки за зовнішньоторговельними угодами, тому вони виступають не 

тільки посередниками в розрахунках, але і кредиторами та установами, які 

фінансують угоди. Банки взяли на себе функції контролю для забезпечення 

своїх інтересів і, в залежності від умов платежу, нерідко виступають як 

гаранти. Виступаючи як контролери і гаранти, банки можуть висувати свої 

вимоги до умов розрахунків і форм платежу, з якими експортер та імпортер 

не можуть не рахуватися. 

Хоча поряд з банками кредиторами з зовнішньоторговельних угод 

можуть виступати експортери, імпортери, кредитно-фінансові організації і 

держава, на практиці фінансування зовнішньоторговельних угод прямо чи 

побічно здійснюється саме комерційними банками, а експортер чи імпортер 

виступає як ініціатор і відповідальна особа за своєчасне погашення кредиту і 

пов‘язаних із ним витрат. 

Одним із основних чинників, що впливають на вартість кредиту на 

міжнародному банківському ринку, як, зрештою, і на національному, є 

вартість фондів, які використовуються для кредитування. Ціна кредиту має 

перевищувати вартість фондів і забезпечувати прибутковість банку. Крім 

того, вона має задовольняти потенційних позичальників. Привабливість для 

позичальника кредитних послуг, що пропонуються конкретним банком, 

полягає в їх якості та ціні. Для того щоб позичальник користувався послугами 

банку, необхідно, щоб структура кредиту задовольняла потреби клієнта, а 

ціна відповідала ринковим цінам на подібні послуги. 

Застосування банками ЕОМ дозволяє щохвилини контролювати їх 

позиції в різних валютах і операції з окремими банками. В 1973 р. в Брюсселі 

була створена міжнародна міжбанківська організація з фінансових 

розрахунків за допомогою телекса (SWIFT). SWIFT — це кооперативне 

товариство банків-учасників, яке організувало комп‘ютеризований 

міжнародний зв‘язок із метою підвищення ефективності управління банками і 
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прискорення переказу міжнародних платежів між ними. Через SWIFT 

комп‘ютери передають банківські повідомлення, які поділяються на три 

категорії: торгові перекази, валютні угоди, банківські перекази. Система 

СВІФТ почала діяти в 1977 р. До кінця 80-х років число банків-учасників 

зросло з 31 до 1500. У перспективі система СВІФТ буде обслуговувати біля 

80 % міжнародних розрахунків. З її допомогою швидше здійснюється угода і 

перекази за нею, зокрема, можна отримувати підтвердження надходження 

валюти зранку на наступний день після угоди, тобто раніше реального 

зарахування на рахунки банків. 

Такі форми розрахунків, як чеки і банківські тратти, є відносно 

повільними. Поштові або міжнародні грошові перекази здійснюються 

швидко, а телеграфні перекази або міжнародні експрес-перекази — ще 

швидше. 

У міжнародній практиці існують різні типи зведеної оцінки діяльності 

банків. На основі зведеної оцінки проводиться рейтинговий порівняльний 

аналіз надійності банку та ефективності його роботи. Рейтинг — це метод 

порівняльної оцінки діяльності кількох банків. Також під рейтингом 

розуміють процес кількісного вимірювання чи оцінки, що дають змогу 

порівняти певну виміряну кількість чи вартість з критерієм чи стандартом 

певного класу, розряду, або рангу. У результаті проводиться групування 

банків у певній послідовності у міру спадання класифікаційної ознаки. 

Іншими словами, рейтинг — це встановлення узагальнюючої оцінки 

фінансового стану банку за стандартизованою системою показників, що дає 

змогу розглядати усі банки з єдиного погляду. 

Необхідною складовою інфраструктури банківського ринку є 

рейтингові агентства, які регулярно проводять оцінювання кредитоспро-

можності позичальників на міжнародних ринках і за результатами 

оцінювання присвоюють позичальникам певні кредитні рейтинги. Рейтинги, 

присвоєні найвідомішими рейтинговими агентствами, враховуються банками-

кредиторами при наданні позик і учасниками ринку при інвестуванні коштів 

у боргові зобов'язання емітентів-позичальників. Рейтинги присвоюються як 

безпосередньо позичальникам, так і борговим зобов'язанням, які вони 

емітують. Усі рейтинги характеризують спроможність позичальників вчасно і 

в повному обсязі відповідати за своїми зобов'язаннями. Рейтинги різних видів 

боргових зобов'язань одного й того самого позичальника можуть 

відрізнятись. При цьому, звичайно, всі рейтинги, пов'язані з одним 

позичальником, не дуже відрізняються між собою.  
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Слід врахувати той факт, що українські банки також залучені до 

здійснення міжнародних економічних відносин. Стратегічними напрямами 

міжнародної діяльності вітчизняних банків можна визначити наступні: на основі 

сприятливої кон‘юнктури світового ринку нарощувати власні інвестиції за 

кордоном, кооперуючи зусилля з підприємствами, продукція яких користується 

попитом на відповідних зовнішніх ринках; провести лібералізацію закордонної 

діяльності комерційних банків; якісно удосконалювати структуру, географію, 

форми, характер і види операцій закордонної мережі банку.  

Отже, з точки зору сфери діяльності банківський ринок - це особливий 

сектор економіки країни який відповідає за обмінно-перерозподільні 

відносини, пов'язані з процесами купівлі-продажу специфічного товару - 

грошей, необхідних для здійснення виробничої та фінансової діяльності, а 

також формує попит, пропозицію та ціну на цей товар. З інституційної точки 

зору банківський ринок - це сукупність банківських установ, які на 

конкуруючих умовах пропонують свої продукти і послуги населенню. 

В умовах глобалізації зростає роль ринку банківських послуг, який 

функціонує у напрямі надання кредитів, здійснення валютних операцій, 

переміщення капіталу та виконання багатьох інших функцій, необхідних для 

нормального функціонування економіки країн. 

 

 

 

Пасінович Ірина Ігорівна 

к.е.н., доцент, 

доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання  

 

ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ  

ПРОЦЕСІВ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ  

ФІНАНСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Каркас економіки формують суб‘єкти господарювання, які функціонують 

у різних сферах та від ефективності діяльності яких залежить  економічна міць 

держави і добробут її громадян. Ринкові відносини урізноманітнюють види 

господарюючих суб‘єктів (за розміром, організаційними формами, метою 

діяльності), ускладнюють взаємозв‘язки між ними і оточуючим середовищем, 

потребують відповідної інфраструктури і надійного фінансового забезпечення. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%B0
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Суб‘єкти господарювання − це організації, які на основі юридично 

відокремленого майна в межах своєї господарської компетенції 

безпосередньо здійснюють господарську діяльність і використання її 

результатів або управлінську діяльність в економіці. Суб‘єктами 

господарювання згідно Господарського кодексу України (ГКУ) є: 1) 

господарські організації − юридичні особи, створені відповідно до 

Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, 

створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які 

здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому 

законом порядку; 2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, 

які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону 

як підприємці. 

Суб‘єкти господарювання (крім підрозділів організацій та громадян-

підприємців) є юридичними особами, їхня діяльність може носити як 

комерційний, так і некомерційний характер. Суб‘єктам господарювання 

властива галузева приналежність, яка значною мірою визначає і розмір 

підприємства, і джерела доходів, і характер фінансових відносин. Галузева 

структура національної економіки формується шляхом групування 

господарюючих суб‘єктів в однорідні за своїм складом групи, пов‘язані 

схожими функціональними характеристиками. 

В таблиці наведено показники діяльності суб‘єктів господарювання, які 

показують зокрема їх кількісну динаміку.  

Отже, за період 2010-2014 рр. кількість господарюючих суб‘єктів 

незначно скоротилась, найбільше скорочення припало на 2012 рік. У 2014 р. 

порівняно з попереднім кількість підприємств (які становлять найбільшу 

частку від суб‘єктів господарювання) зменшилась на 31,8 тис. одиниць. 

Близько 80 % від загальної кількості суб‘єктів господарювання припадає на 

фізичних осіб-підприємців, хоча вони забезпечують всього близько 6 % 

загального обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг).  

Фінанси суб‘єктів господарювання є невід‘ємною ланкою фінансової 

системи суспільства, і формують основну частину його фінансових ресурсів. 

У ст. 333 Господарського кодексу України виділено фінанси суб‘єктів 

господарювання в окрему ланку.Глава 35 ГКУ присвячена особливостям 

правового регулювання фінансової діяльності. У статті 333 дається таке 

визначення: «Фінанси суб‘єктів господарювання є самостійною ланкою 

національної фінансово-кредитної системи з індивідуальним кругообігом 

коштів, що забезпечує покриття витрат виробництва продукції (робіт, послуг) 
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і одержання прибутку». Як мікроекономічний рівень фінансової системи 

країни, фінанси суб‘єктів господарювання призначені забезпечити їх 

виробничу діяльність. 

 

Таблиця 
Основні показники діяльності суб’єктів господарювання 

(без урахування банків) 

Показник 2010 2011 2012 2013 2014 
2014 до 
2010, % 

Кількість суб’єктів 
господарювання, 

усього, тис. 
2084, 6 1614,1 1517,0 1624,5 1932,2 92,7 

у т.ч.: підприємства, 
усього, тис. 

360,2 358,7 347,1 372,8 341,0 94,7 

у % до загальної 
кількості суб’єктів 

17,3 22,2 22,9 22,9 17,6 - 

фізичні особи-
підприємці, усього, 

одиниць 
1724,4 1255,4 1169,9 1251,7 1591,2 92,3 

у % до загальної 
кількості суб’єктів 

82,7 77,8 77,1 77,1 82,4 - 

Кількість зайнятих 
працівників, усього, 

тис. осіб 
10300,8 9705,1 9533,0 9305,2 8796,7 85,4 

Обсяг реалізованої 
продукції (товарів, 

послуг), усього, млрд. 
грн. 

3510,71 4107,36 4345,47 4217,38 4459,70 127,0 

підприємства у % до 
загального обсягу 

реалізованої продукції 
(робі, послуг) 

93,8 95,2 94,5 93,7 93,5 - 

фізичні особи-
підприємці у % до 
загального обсягу 

реалізованої продукції 
(робіт, послуг) 

6,2 4,8 5,5 6,3 6,5 - 

* за даними Держкомстату України 

 

Фінанси суб‘єктів господарювання розглядаються як базова відносно 

самостійна сфера фінансових відносин з урахуванням їхньої галузевої 

специфіки і включають фінанси комерційних підприємств і некомерційних 

установ і організацій, тобто всіх суб‘єктів, які обслуговують створення ВВП. 

Фінанси суб‘єктів господарювання можна визначити як економічні 

відносини, які пов‘язані з рухом грошових потоків, формуванням, розподілом 

і використанням фінансових ресурсів на мікроекономічному рівні в процесі 
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відтворення. Фінанси суб‘єктів господарювання можна розглядати в 

економічному, матеріальному та правовому аспекті (рисунок). 

 

 

Рис. 1. Аспекти, в яких розглядаються фінанси суб’єктів господарювання 
 

Отже, фінанси суб'єктів господарювання, як і фінанси в цілому, є 

багатостороннім і складним явищем, що характеризується різними ознаками. 

Основні тенденції розвитку фінансів суб‘єктів господарювання в 

Україні, незалежно від виду діяльності, наступні:  

 проблеми доступу до фінансових ресурсів (відсутність доступних 

кредитів і надійних кредиторів, відплив інвестицій, нерозвиненість 

фондового ринку), які гальмують модернізацію і розвиток господа-

рюючих суб‘єктів;    

 недостатня розвиненість фінансів малих підприємств; 

 домінування серед підприємств товариств з обмеженою відпові-

дальністю (за критерієм організаційно-правова форма);  

 збільшення залежності підприємств від зовнішніх джерел 

фінансування; 

 значне зниження фінансових результатів діяльності і падіння рента-

бельності діяльності суб‘єктів господарювання; 

 уповільнення приросту обсягу реалізованої продукції, у першу чергу 

− через несформованість внутрішнього ринку; 

 низька ефективність селективної державної підтримки (допомоги) 

певних галузей і виробництв.  

Отже, на даний час потреби структурних трансформацій вітчизняної 

економіки стикаються із проблемами нестачі фінансових ресурсів (у формі 

інвестицій, кредитів, власних коштів суб‘єктів господарювання і ін.), без яких 

Фінанси суб'єктів господарювання 

 

Економічний аспект Господарсько-правовий 

аспект 

Матеріальний аспект 

суспільні відносини 

щодо обігу 

фінансових активів у 

сфері 

господарювання 

фінансові активи (кошти та їх 

еквіваленти, цінні папери, 

боргові зобов'язання та право 

вимоги боргу, що не віднесені 

до цінних паперів) суб'єктів 

господарювання 

сукупність правовідносин,  

у тому числі господарсько-

правових, що виникають у сфері 

організації та здійснення 

фінансової діяльності певних 

суб'єктів господарювання 
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неможливо розвивати перспективні галузі. Такий стан фінансів суб‘єктів 

господарювання можна визначити як кризовий, який потребує вирішення 

багатьох проблем як через ринкові механізми, так і шляхом державного 

сприяння.   

Сьогодні економіка України перебуває на етапі трансформації, тобто 

глибоких структурних та інституційних перетворень, які так чи інакше 

торкаються суб‘єктів господарювання, впливають на їх фінансові відносини. 

Словник трактує трансформацію як «зміну, перетворення виду, форми, 

істотних властивостей і т. ін. чого-небудь». Структурні трансформації в 

економіці характеризуються як суттєві зміни у внутрішній структурі 

економічної системи, що супроводжуються змінами соціально-економічних 

відносин, форм власності, господарського механізму, а це, в свою чергу, 

призводить до трансформації економічної системи до якісно нового рівня 

розвитку. Структурні трансформації в економіці виявляються у формі змін 

кількісних характеристик господарської системи, часток, пропорцій, 

елементів структури. Вони є основою формування нового рівня 

продуктивних сил і виробничих відносин. 

Про невідворотність структурних трансформацій в українській 

економіці на даному етапі свідчать наступні кон‘юнктурні чинники. 

1. Струкура економіки України не була модернізована ще з часів 

розпаду Рядянського Союзу. Спадний тренд в базових галузях − 

закономірний наслідок структурно-технологічного відставання економіки, в 

якій виробництво в основному базується на технологіях середини минулого 

століття. 

2. Зміна кон‘юнктури світового ринку, сповільнення темпів розвитку 

світової економіки, зокрема, ЄС і Китаю, призвели до падіння попиту на 

сировинні ресурси і до стрімкого зниження цін на світових сировинних 

ринках. Це створило несприятливий фон для розвитку української економіки 

і підприємства, які, як вважалося, були «стовпами» української економіки, 

втратили ринки збуту і малоімовірно, що відновлять колишні  позиції. 

Загалом сьогодні економічний ландшафт Європи і світу змінюється, все 

частіше говорять про неминучість четвертої промислової революції, нову 

хвилю індустріалізації країн. За таких умов залишатись 

конкурентоспроможними зможуть лише ті країни, які, розуміючи об‘єктивні 

тренди, здатні трансформувати свою економіку відповідно до викликів 

сучасності. Українська економіка повинна структурно модернізуватись, 

оновити технології, переорієнтуватись на перспективні ринки і створити нові 
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сучасні виробництва. Це ставить серйозні виклики перед господарюючими 

суб‘єктами, оскільки багато з них є неконкурентоспроможними, а розвиток 

перспективних видів діяльності стикається з проблемами фінансового 

забезпечення. Результатом трансформації вітчизняної економіки має стати 

сучасний конкурентоспроможний господарський комплекс, основу якого 

становитимуть суб‘єкти господарювання, що будують діяльність на сучасних 

технологіях, використовують висококваліфіковану працю, включені в 

світогосподарські  зв‘язки.  

 

 

 

Прокопишак Володимир Богданович 

к.е.н., ст. викладач кафедри 

 фінансів суб’єктів господарювання 

 

АКТИВІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

АГРАРНОЇ СФЕРИ 

 

Сільське господарство є і надалі залишається основною продовольчою 

галуззю економіки країни, тому важливо, який саме обсяг коштів необхідно 

вкладати у сільськогосподарське виробництво, зокрема, яка має бути питома 

вага інвестицій. Ефективна інвестиційна діяльність суб‘єктів господарювання 

аграрного сектору забезпечує фінансову стійкість і гарантує досягнення 

високих фінансових результатів. Від обсягів інвестицій залежать 

забезпеченість фінансовими ресурсами та кінцеві результати діяльності. Саме 

прибуткові сільськогосподарські суб‘єкти господарювання можуть бути 

активними учасниками не тільки інвестиційного процесу в країні, а й 

найбільш привабливими суб‘єктами кредитних відносин.  

Активна інвестиційна діяльність аграрних суб‘єктів господарювання 

позитивно впливає на темпи відтворення засобів виробництва. У свою чергу 

цей процес залежить від прийняття інвестиційних рішень суб‘єктів 

підприємництва, які ґрунтуються на інформації про привабливість об‘єктів 

інвестування, адже інвестиційна діяльність аграрних суб‘єктів 

господарювання залежить від різноманітних природно-кліматичних, 

соціальних, економічних, фінансових та інших особливостей галузі.  
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Згідно із Законом України «Про інвестиційну діяльність» під інвести-

ційною діяльністю розуміють сукупність практичних дій громадян, 

юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій. Ефективне здійснення 

інвестиційної діяльності у будь-якій галузі, в тому числі й у сільському 

господарстві, визначається раціональним використанням інвестиційних 

ресурсів. Формування інвестиційних ресурсів є важливою складовою 

інвестиційної та загальної фінансової стратегії суб‘єктів господарювання, а 

також вихідною умовою здійснення інвестиційного процесу на всіх його 

стадіях. Інвестиційна діяльність може здійснюватися за рахунок: 

 власних фінансових ресурсів інвестора (прибутку, амортизаційних 

відрахувань, грошових заощаджень громадян та юридичних осіб); 

 позичених фінансових коштів інвесторів (облігаційних позик, бан-

ківських і бюджетних кредитів);  

 залучених фінансових коштів інвестора (коштів, отриманих від 

продажу акцій, пайових та інших внесків громадян та юридичних 

осіб); 

 бюджетних інвестиційних асигнувань.  

Економічна статистика визначає основні засоби як сукупність створе-

них людською працею матеріально-речових цінностей, які цілком і в 

незмінній формі діють протягом тривалого часу і поступово втрачають свою 

вартість. 

Зростання обсягів основних засобів у економіці визначається різно-

манітними факторами: збільшенням кількості виробничих ресурсів, підви-

щенням їх якості та удосконаленням способів їх використання. Усе це, як 

правило, потребує інвестицій. Тому останні виступають як основний 

регулятор темпів економічного зростання. 

Слід зазначити, що підвищення ефективності управління інвестиційною 

діяльністю аграрних суб‘єктів господарювання обмежується низкою 

чинників, зокрема умовами соціального та політичного середовища, рівнем 

кваліфікації та внутрішнім опором реструктуризації господарств. Тому 

інвестування аграрних товаровиробників є ризиковим та інвестиційно 

непривабливим через низку причин (рис.1). 

Усунення негативного впливу цих чинників є передумовою підвищення 

ефективності інвестиційного менеджменту та інвестиційної привабливості 

аграрного сектору.  

Удосконалення процесу входження зовнішніх інвесторів у сільське 

господарство за сучасних умов пов‘язане з покращенням ефективності прий-
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няття рішень щодо залучення нових джерел інвестиційних ресурсів 

власниками господарств, визначенням напрямів співпраці інвесторів і 

власників землі та майна, а також інформаційною підтримкою і правовим 

захистом сторін.  

 

 
Рис. 1. Причини інвестиційної непривабливості та підвищеної ризиковості 

кредитування аграрного сектора економіки. 
 

Отож, зважаючи на необхідність залучення інвестицій у процес здійснення 

сільськогосподарської діяльності, потрібно згадати такі основні методи 

фінансування інвестиційної діяльності, як самофінансування, акціонування, 

боргове фінансування, фінансування за рахунок дотацій, змішане фінансування. 

У свою чергу потрібно розглянути такі шляхи залучення інвестицій для 

аграрних підприємств: 

 підвищення рентабельності суб‘єктів господарювання і можливостей 

самофінансування, тобто здійснення власних інвестицій; 

 створення галузевих і міжгалузевих фондів амортизації на основі 

економічно обґрунтованих нормативів амортизаційних відрахувань; 

 випуск цінних паперів під конкретні проекти для широкого залу-

чення коштів суб‘єктів господарювання і населення; 

 розширення іпотечного кредитування; 

 залучення коштів позабюджетних та інноваційних фондів, страхових 

компаній, комерційних банків, внутрішніх інвестиційних позик. 
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 використання іноземних інвестицій, кредитних ліній та кредитів 

міжнародних фінансових організацій тощо. 

Окремо варто зосередити увагу і на такому моменті. Інвестиційна 

діяльність підприємств не може існувати без регулятивної ролі держави.  

Окремі науковці пропонують класифікувати методи державного регулювання 

інвестиційної діяльності в агропромисловому комплексі таким чином (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Методи державного регулювання інвестиційної діяльності  

в сільському господарстві. 
 

Основна функція амортизаційної політики – забезпечити відтворення 

основних фондів суб‘єктів господарювання. Економічна сутність 

амортизаційних відрахувань полягає у фінансуванні капітальних інвестицій, 

що спрямовуються здебільшого на придбання, виготовлення і ремонт 

основних засобів. Якщо у майбутньому аграрні суб‘єкти господарювання 

ефективно та цілеспрямовано використовуватимуть амортизацію, на 

перспективу можна розглянути введення прискорених методів нарахування 

амортизації для окремих видів техніки. До нецілеспрямованого використання 
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амортизаційних відрахувань відносять покриття поточних витрат, 

підвищення заробітної плати, виплати премій працівникам за особливі 

досягнення тощо. 

Отже, державне регулювання інвестиційної діяльності аграрних 

суб‘єктів господарювання повинно здійснюватися на основі трьох груп 

методів: економічних, організаційних і правових. Економічні методи 

становлять сукупність амортизаційної, податкової, кредитної, інноваційної, 

цінової політики та політики у сфері формування людського капіталу. 

 

 

 

Мищишин Іванна Романівна 

ст. викладач кафедри 

 фінансів суб’єктів господарювання 

 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ  

ВІТЧИЗНЯНОГО СТРАХОВОГО РИНКУ 

 

Структурні зміни на фінансовому ринку України 2014-2015 рок  

відобразились і на тенденціях страхового ринку. Так за 9 місяців 2015 року 

порівняно з аналогічним періодом 2014 року, кількість компаній зменшилася 

на 21 СК». Страхування в Україні крім несприятливої економічної ситуації 

знаходиться під впливом процесів європейської інтеграції, що передбачає 

посилення конкуренції, як між самими страховими компаніями за 

потенційних споживачів страхових послуг, так і фінансові результати та 

якість послуг. Страховий ринок України має чималий потенціал. За різними 

оцінка експертів, частка охоплення страховими послугами не перевищує і 

20%, тоді як страхові ринки сусідніх Польщі, Чехії охоплені на 80-90% 

страховими послугами із широкою асортиментною лінією.  

Водночас необхідно зауважити, що зростання ймовірної конкуренції від 

іноземних страхових компаній необхідно очікувати не тільки за рахунок якості 

та асортименту страхових продуктів, але і за показниками фінансової стійкості 

та ліквідності і загалом рівня фінансового менеджменту, що в умовах кризових 

явищ на фінансових ринках є вагомим чинником при виборі страховиків.  

Конкурентоспроможність на страховому ринку розглядається як 

здатність страхових компаній створювати та реалізовувати страхові 
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продукти, що відзначаються конкурентними перевагами, а також можуть 

вступати у конкурентні змагання із учасника закордонних страхових 

ринків. 

Умови вільної торгівлі та широкої інтеграції передбачають те, що 

невдовзі вітчизняні страхові компанії та інші фінансові установи стикнуться з 

потужним конкурентним тиском представників фінансового ринку ЄС. 

Логічним є питання, на скільки вітчизняний страховий та в цілому 

фінансовий ринок готовий до такої конкуренції. Для відповіді на це питання 

проведене деякі аналітичні аспекти фінансових і економічних позицій 

страхового ринку. У таблиці 1 зазначено окремі фінансові показників 

страхових компаній за 2015 рік. 

 

Таблиця 1 
Тенденції деяких фінансових показників страхових компаній 

Статті 
І кв. 
2015 

ІІ кв. 
2015 

ІІІ кв. 
2015 

Темп приросту / 
зниження 

ІІ кВ до 
І кв. 

ІІІ кв. до 
ІІ кв. 
2015 

Активи по балансу, млн. грн. 63 454,3 63 558,8 60588,9 0,16 -4,67 

Обсяг сплачених статутних 
капіталів, млн. грн. 

14 403,8 14543,6 14483,7 0,97 -0,41 

Чисті страхові премії (валові 
страхові премії за мінусом 

частки страхових премій, які 
сплачуються перестраховикам-

резидентам), млн. грн. 

4 994,9 10 831,2 16746,4 116,85 54,61 

 

Тенденція зниження активів страхових компаній з одночасним 

зниження статутного капіталу є негативною ознакою фінансової стійкості. 

Зниження фінансової стійкості в умовах чистки банківського ринку, що 

взаємопов‘язаний із страховим ринком від неліквідних активів а також 

зростання впливу фінансових ризиків діяльності є одним із незадовільних 

елементів оцінки конкурентоспроможності досліджуваного ринку. 

Важливим показником, що характеризує фінансову стійкість і 

одночасно є часткою оцінкою конкурентоспроможності страхового ринку з 

фінансової позиції є частка статутного капіталу у активах загалом. Рисунок 1 

ілюструє значення згаданого показника. 
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Рисунок 1. Частка статутного капіталу у складі страхових компаній України 

 

Щодо економічних показників діяльності страхового ринку доцільно 

відмітити наступне. За 3 квартали 2015 року зросла кількість укладених 

договорів страхування на 75 076,4 тис. одиниць (або на 77,5%), при цьому на 

53 268,3 тис. одиниць (у 3,8 рази) зросла кількість договорів з добровільного 

страхування, в тому числі: кількість укладених договорів страхування майна 

збільшилася на 21 188,6 тис. одиниць (у 10,7 разів); кількість укладених 

договорів страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 

збільшилася на 21 015,4 тис. одиниць (у 12,3 разів); кількість укладених 

договорів страхування від нещасних випадків збільшилася на 5 135,9 тис. 

одиниць (у 1,7 рази). 

Позитивними тенденціями  фінансової результативності, а отже і 

конкурентоспроможності є зростання чистих страхових премій із одночасним 

зниженням страхових виплат. Обсяги валових страхових премій за 9 місяців 

2015 року збільшилися порівняно з 9 місяцями 2014 року на 27,1%, чисті 

страхові премії збільшилися на 22,7%. Валові страхові виплати за 9 місяців 

2015 року збільшилися на 27,5% (до 4 674,8 млн грн) порівняно з аналогічним 

періодом 2014 року, чисті страхові виплати збільшилися на 27,6% і становили 

4 577,9 млн грн. Згідно до зазначеної інформації зростання чистих виплат 

дещо перевищувало зростання чистих страхових премій, що є негативною 

ознакою діяльності страхового ринку. Щодо зростання кількості укладених 

договорів страхування, доцільним є врахування особливостей 

функціонування фінансового ринку у 2014 та 2015 роках. Порівняно незначна 

кількість укладених угод страхування у 2014 році може пояснюватись 

негативними впливом зовнішніх чинників. У 2015 році, коли вплив валютних, 

інфляційних та геополітичних чинників дещо стабілізувався, відповідно 

відбулось деяке пожвавлення, у абсолютних величинах, діяльності 
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страхового ринку. Однак за якісними показниками, а це і рівень страхових 

виплат та страхових премій і стан фінансової стійкості спостерігались 

негативні ознаки. Якщо порівнювати значення вище розрахованих показників 

страхового ринку України із страховим ринком Польщі, то можна зауважити 

наступні особливості. По – перше за 9 місяців 2015 року темп приросту 

активів страхового ринку Польщі становив 3,2%, тоді як аналогічний 

показник для страхового ринку України становив – 4,5% 

Темп приросту чистих страхових премій польського страхового ринку 

перевищував темп приросту чистих страхових виплат на 7.9%. тоді як 

аналогічний показник вітчизняного ринку становив від‘ємне значення у 

розмірі 5,1%. Щодо частки статутного капіталу у складі активів, то значення 

цього показника для українського страхового ринку ж суттєво вищим за 

показник польського страхового ринку. Однак при цьому необхідно 

враховувати такі дві вагомі аспекти як вартість позикового капіталу і стан 

фінансових ризиків України і Польщі. Вартість позикових ресурсів 

(відсоткова ставка і інші елементи: комісійні, страхування, тощо) за 2014-

2015 роки становила приблизно 50%, а у Польщі коливалась від 6-12% річних 

у залежності від цілей і забезпечення. Також, необхідним є врахування того, 

що польська економіка у зазначеному періоді наближалась до рівня дефляції, 

а для української була характерна інфляція на рівні 100%. За цих умов, менша 

частка статутного капіталу у складі пасивів польського страхового ринку є 

оправдана економічними обставинами. Ще одним цікавим моментом 

страхових ринків обох країн є те, що за станом на 30.09.2015 року на 

страховому ринку України працювало 368 страхових компаній,, тоді як на 

польському всього 60. Таким чином, можна стверджувати про те, що у 

аналізованому періоді за якісними показниками страховий ринок Польщі  мав 

вагомі конкурентні переваги над страховим ринком України. 

Підсумовуючи результати дослідження, зазначимо наступне. Страховий 

ринок України виявився неготовим до конкурентних змагань із страховим 

ринком Польщі. У такій ситуації, без вжиття швидких заходів щодо 

фінансового оздоровляння та активізації діяльності страховий ринок України 

можуть очікувати процеси поглинання конкурентами із страхового ринку 

країн ЄС. 
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ПІДСЕКЦІЯ  
ДЕРЖАВНИХ І МІСЦЕВИХ  

ФІНАНСІВ 
 

Керівник підсекції – д.е.н., доц. Ситник Н.С. 
Секретар підсекції – асп. Остафій М.М. 

 

 

 

 

 

 

Ситник Наталія Степанівна 

д.е.н., доцент, в.о. завідувача кафедри 

державних та місцевих фінансів 

 

ПРО ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ  

КАФЕДРИ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ  

ФІНАНСІВ У 2015 Р. ТА ЗАВДАННЯ НА 2016 Р. 

 

Наукова діяльність кафедри державних та місцевих фінансів 

спрямована на: виконання фундаментальних та прикладних наукових 

досліджень; підготовку та видання монографій, наукових статей, тез 

доповідей; підготовку кандидатських і докторських дисертацій викладачами 

та аспірантами кафедри; участь науково-педагогічних працівників кафедри, 

аспірантів у міжнародних, всеукраїнських та внутрішньо-вузівських науково-

практичних конференціях; наукове співробітництво з провідними науковими 

закладами та практичними органами; участь у міжнародних семінарах та 

стажування науково-педагогічних працівників кафедри в навчальних 

закладах України; залучення обдарованої студентської молоді до наукової 

роботи через наукові гуртки, конкурси наукових робіт. 

Науково-педагогічні кадри кафедри: 1 - д.е.н., доцент, 8 - к.е.н., 

доцентів, 1 - асистент. 
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Розробки працівників кафедри, які впроваджено у 2015 році за межами ВНЗ: 

№ 
з/п 

Назва та автори 
розробки 

Важливі показники, які 
характеризують рівень 

отриманого наукового результату 

Місце 
впровадження 

(назва організації, 
відомча 

належність, 
адреса) 

Дата акту 
впровадьження 

Практичні результати, які   отримано від 
впровадження 

1 Концептуальні 
положення 

державної політики 

модернізації сфери 
товарного обігу 

 

(д.е.н., доц. Ситник 

Н.С.) 
 
 

У запропонованій базовій моделі 
модернізації 

сфери товарного обігу інтегровано 
зовнішні інноваційні ресурси та 

вітчизняні соціально-економічні і 
організаційно-управлінські ресурси, 

а також засади і засоби, що 
трансформує її у «інтегровану 

інноваційну модель модернізації 
(ІІММ).  

Міністерство 
економічного 

розвитку і 
торгівлі України 
(Україна, м.Київ, 

вулиця 
М.Грушевського 

12/2). 
 

Акт № 3501-
06/34759-07 від 

07.10.2014 р. 

Використано нову модель модернізації 
внутрішньої торгівлі –інтеграційно-інноваційну на 
базі синтезу зовнішніх і внутрішніх ресурсів. Така 

модель дозволяє найбільш повно використати 
національні і світові інноваційні ресурси і водночас 

урахувати особливості національної економіки й 
специфіку розвитку внутрішньої торгівлі України. 

ІІММ відповідає таким критеріям: 
– забезпечує комплексну модернізацію торгівлі; 

– реалізує зарубіжні та вітчизняні інноваційні 
ресурси; ураховує особливості сучасного розвитку 

внутрішньої торгівлі України; 
узгоджується з основними положеннями державної 

політики модернізації національної економіки. 
2 Інноваційні аспекти 

модернізації сфери 
сільської торгівлі 

 

(д.е.н., доц. Ситник 

Н.С.) 

Обґрунтовано інноваційні підходи до 
модернізації внутрішньої торгівлі, 

які включають трансформацію 
матеріально-технічного потенціалу: 

раціоналізацію бізнес-процесів; 
удосконалення організаційних 

структур і схем управління.  

Укоопспілка –
Центральна спілка 

споживчих 
товариств України 

(м.Київ, вул. 

Хрещатик 7\11) 
 

Акт № 417/13 
від 08.10.2014 р. 

Для оцінки ступеня досягнення 
конкурентоспроможності системи внутрішньої 
торгівлі використано окремі елементи системи 
конкурентоспроможності, засоби координації 

державної політики, функції взаємодії інституцій 
сфери внутрішньої торгівлі.  

 

3 Механізми 
модернізації 
матеріально-
технічних та 

соціально-
економічних 

підсистем 
внутрішньої торгівлі 

з врахуванням 
регіональних 
особливостей  

 

(д.е.н., доц. Ситник 

Н.С.) 

Формування ефективної 
організаційно-управлінської системи 
шляхом модернізації організаційної 
структури внутрішньої торгівлі, що 

виражається у впорядкуванні її 
секторів, звуженні неорганізованого 
сектора внутрішньої торгівлі де нині 

зосереджена переважна частина 
об’єктів торгівлі і роздрібного 

товарообороту  Модернізація системи 
управління внутрішньою торгівлею 
передбачає зміцнення й ефективне 

використання фінансово-економічного 

Львівська обласна 
державна 

адміністрація 
(м.Львів, вул. 

Винниченка, 18).  
 

Довідка №4-31-
2562 від 

27.08.2014 р. 

Формування цілісної системи управління 
внутрішньою торгівлею й активізація державного 

регулювання нею дозволяє: досягти 
еквівалентності економічного обміну і, відповідно, 

міжгалузевих пропорцій розподілу доходів; 
знизити транзакційні витрати; відновити функції 
оптової торгівлі; усунути надмірну територіально-
регіональну диференціацію доступу населення до 

торговельних послуг; не допускати ескалації 
споживчих цін; урегулювати експансію іноземного 
торгового капіталу; звужувати масштаби тіньового 

обороту (влючено у Програму соціально-
економічного розвитку регіону). 
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№ 
з/п 

Назва та автори 
розробки 

Важливі показники, які 
характеризують рівень 

отриманого наукового результату 

Місце 
впровадження 

(назва організації, 
відомча 

належність, 
адреса) 

Дата акту 
впровадьження 

Практичні результати, які   отримано від 
впровадження 

потенціалу торгівлі. 
4 Оптимізація  

організаційно-
економічної моделі 

перерозподілу 
коштів Пенсійного 

фонду України. 
 

(асист. Шевчук Н.В.) 

Враховує співвідношення кількості 
працюючих та пенсіонерів, середній 

розмір внеску на пенсійне 
страхування одного працюючого, 
галузеву спеціалізацію регіону та 

можливості ефективного 
впровадження другого рівня 
пенсійної системи в Україні. 

Головне управління 
Пенсійного фонду 

України у 
Львівській області 

(м.Львів, вул. 
Митрополита 
Андрея, 10). 

Довідка № 
4563-01, від 
30.04.2015р. 

 

Запропонований підхід забезпечує оптимальний 
перерозподіл коштів Пенсійного фонду, що 

дозволяє врегулювати взаємозалежності 
формування та використання фінансових ресурсів 

на регіональному рівні 

5 Організаційно-
економічний 

механізм 
впровадження 

загальнообов’язковог
о накопичувального 

рівня пенсійної 
системи з 

урахуванням 
сукупного впливу 

внутрішніх та 
зовнішніх факторів 

 
(асист. Шевчук Н.В.) 

Окреслено підходи щодо 
оптимального вибору інструментів 
інвестування фінансових ресурсів 
недержавних пенсійних фондів в 

довгострокові проекти. 
 

Управління 
Пенсійного фонду 

України у 
Сокальському 

районі Львівської 
області (м. Сокаль, 

вул. Героїв УПА, 11). 

довідка № 1815 
від 

15.04.2015р.).  
 
 
 
 

Практичне застосування інструментів інвестування 
фінансових ресурсів недержавних пенсійних фондів 

в довгострокові проекти 
дає змогу мінімізувати ризики інвестування та 

забезпечити вищу дохідність недержавних 
пенсійних фондів. 

 

6 Стратегічні вектори 
підвищення 

ефективності 
фінансування 

пенсійної системи 
України 

 
(асист. Шевчук Н.В.). 

Визначено пріоритетні напрями та 
шляхи залучення пенсійних ресурсів 

на довгострокову перспективу 
розвитку регіону. 

 
 

Департамент 
соціального захисту 

населення 
Львівської обласної 

державної 
адміністрації (м. 

Львів, вул. 

Митрополита 

Андрея, 10). 

Довідка № 01-
4065 від 

30.04.2015 р.). 
 
 
 
 

Використано напрями акумулювання пенсійних 
ресурсів недержавними пенсійними фондами у 

реалізацію пріоритетних інвестиційних проектів, 
що з однієї сторони, враховує існуючу 

диференціацію соціально-економічного розвитку 
регіону та його інвестиційну привабливість, а з 

іншої – підвищує рівень пенсійного забезпечення 
громадян. 
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Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, 
молодих учених: 

Роки 

Кількість студентів, 
які беруть участь у 

наукових 
дослідженнях 

Кількість молодих 
учених, які працюють 

на кафедрі 

Відсоток молодих 
учених, які 

залишаються у ВНЗ 
після закінчення 

аспірантури 
2012 32 6 0 
2013 40 5 0 
2014 36 7 0 
2015 20 3 0 

 

У 2015 р. за участю студентів кафедри державних та місцевих фінансів 

було організовано та проведено такі наукові заходи: 

Організація міжфакультетських, загальноуніверситетських масових 

заходів:  

Круглий стіл на тему: «Фіскальне середовище розвитку інноваційної 

діяльності підприємств: проблеми та перспективи» (березень 2015 р.). 

Круглий стіл на тему: «Бюджетно-податкова політика стимулювання 

розвитку підприємництва в Україні» (травень 2015 р.). 

Круглий стіл на тему: «Фінансова спроможність територіальних громад 

в контексті реформи місцевого самоврядування» (жовтень 2015 р.). 

У 2015 р. захищені дисертації співробітниками, докторантами та 

аспірантами:  

1. Д.е.н., доц. Ситник Н.С.: Модернізація внутрішньої торгівлі України: 

теорія і практика – дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності)  

2. Асист. Шевчук Н.В.: Фінансове забезпечення функціонування 

пенсійної системи України – дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – 

гроші, фінанси і кредит 

 

Опубліковані монографії, підручники,  
навчальні посібники, кількість статей, тез доповідей на конференціях: 

Загальна кількість наукових  
публікацій 

За звітний  
період 

Монографії 3 
Навчальні посібники 4 

Статті 10 
Тези доповідей на конференціях 12 
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Захищені дисертації співробітниками: 

Прізвище, 
ініціали 

Посада, 
кафедра 

Спеціальність 
Дата 

захисту 
Тема дисертації 

Ситник Н.С. 

в.о. зав. каф. 
державних 
та місцевих 

фінансів 

08.00.03 – 
економіка та 
управління 

національним 
господарством 

7 квітня 
2015 р. 

Модернізація 
внутрішньої торгівлі 

України: теорія і 
практика 

Шевчук Н.В. 

асист. каф. 
державних 
та місцевих 

фінансів 

08.00.08 – гроші, 
фінанси і кредит 

9 
вересня 
2015 р. 

Фінансове забезпечення 
функціонування 

пенсійної системи 
України 

 

На кафедрі державних та місцевих фінансів налагоджена система 

залучення студентів до наукової та інноваційної діяльності. В навчальних 

планах всіх спеціальностей передбачаються академічні години на виконання 

науково-дослідної роботи студентів. Студенти, які навчаються за планами по 

отриманню кваліфікації магістрів, виконують наукові магістерські роботи, 

студенти, майбутні спеціалісти виконують науково-дослідні дипломні 

роботи, які також є науковими за своїм змістом. Кожного року 

організовуються конкурси наукових дипломних робіт спеціалістів і магістрів, 

переможці яких отримують дипломи та відзнаки. Кращі студенти, з 

урахуванням майбутньої професійної спрямованості, залучаються до участі у 

науково-дослідній роботі кафедри. Відбувається удосконалення діяльності 

студентського наукового гуртка кафедри державних та місцевих фінансів, 

його взаємозв‘язку з відповідними науково-дослідними студентськими 

організаціями ФУФБ. 

Посилюється координація тематики наукових досліджень кафедри та 

участь аспірантів й студентів у регіональних, всеукраїнських та міжнародних 

конференціях, де проходить апробація результатів наукових досліджень; 

розширюється участь кафедри у загальноукраїнських і міжнародних проектах 

з управління державними та місцевими фінансами, регулярно публікуються 

результати досліджень за кафедральною тематикою; підвищується 

відповідальність аспірантів, молодих викладачів кафедри за якість виконання 

науково-дослідних робіт, їх результати відображені у публікаціях наукових 

статей, тез доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня та 

впроваджені шляхом захисту дисертацій і використання у навчальному 

процесі. 

У рамках науково-технічної співпраці з установами Національної 

академії наук України та галузевими академіями наук України викладачі 
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проходять стажування в інститутах НАН України, захищають докторські і 

кандидатські дисертації в спецрадах НАН України; науковці НАН України 

приймають участь у навчальному процесі; спільно з установами НАН 

України виконуються наукові проекти. З метою співробітництва з вищими 

навчальними закладами у рамках діяльності науково-навчального комплексу 

економічного профілю «Економосвіта» кафедра державних та місцевих 

фінансів має філію кафедри при державній установі "Інститут  регіональних 

досліджень ім М.І. Долішнього НАН України". У рамках роботи філій кафедр 

вчені науково-навчального комплексу залучались до навчального процесу, 

керівництва та рецензування курсових та дипломних робіт, проведення 

спільних семінарів, круглих столів, здійснення спільних досліджень у галузі 

державних і місцевих фінансів, бюджетно-податкової політики. Основними 

напрямами цієї співпраці є також підвищення кваліфікації наукових та 

науково-педагогічних кадрів, підготовка аспірантів та докторантів, захист 

дисертацій на спеціалізованій раді. 

Основним результатом співпраці кафедри державних та місцевих 

фінансів з зарубіжними партнерами є проведення  фундаментальних, 

пошукових і прикладних досліджень з широкого спектру напрямків розвитку 

державних і місцевих фінансів, а також видання наукових праць, співпраця в 

сфері обміну викладачами та студентами, стажування, взаєморецензування 

наукових робіт. Кафедра співпрацює на підставі заключених угод із: Санкт-

Петербурзьким державним університетом економіки і фінансів (договір на 

період 14.04.2011р.-14.04.2021р.); Державною школою техніко-економічною 

ім. Броніслава Маркевича (угода про наукову співпрацю на період 

16.11.2010р.-16.10.2020р.); Університетом Опольським (угода про співпрацю 

від 26 червня 2013 р.). 

На кафедрі державних та місцевих фінансів діє науковий гурток 

«Скарбник» (керівник к.е.н., доц. Ярема Я.Р.). У Студентському науковому 

гуртку кафедри державних фінансів працює 10 молодих науковців. Функції 

цього гуртка полягають у: залученні його членів до досліджень за 

проблематикою наукової діяльності кафедри; поглибленому вивченні 

студентами спеціалізованих дисциплін; обговоренні результатів наукових 

досліджень; підготовці наукових робіт членів гуртка на наукові студентські 

конференції, конкурси, семінари тощо; проведенні семінарів, круглих столів, 

зустрічей із представниками, які займаються практичною діяльністю у 

фінансовій сфері. 
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Інформація про науково-дослідні роботи,  
що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів: 

№ 
п.п. 

Прізвище І.П. Тематика наукових досліджень 

1 д.е.н., доц. Ситник Н.С. 

Внутрішній ринок України; соціально-економічний 
розвиток території; фінансово-інвестиційне 

забезпечення розвитку торговельних підприємств 
(сфера наукових інтересів) 

2 к.е.н., доц. Ярема Б.П. 
Бюджетно-податкова політика держави, напрями 

розвитку та результати її реалізації 

3 
к.е.н., доц. Ватаманюк-

Зелінська У.З. 

Оптимізація промислового розвитку держави шляхом 
формування інтеграційно орієнтованого підприєм-
ницького середовища; удосконалення бюджетної 
політики органів місцевого самоврядування через 

стимулювання підприємницького розвитку територій 

4 к.е.н., доц. Ярема Я.Р. 
Актуальні питання адміністрування податків та зборів, 

напрями розвитку підприємств АПК 

5 к.е.н., доц. Західна О.Р. 
Теоретико-методологічні засади забезпечення 

стійкості фінансової системи регіонів; 
проблеми місцевих фінансів в умовах самоврядування 

6 к.е.н., доц. Бугіль С.Я. 

Оптимізація боргової політики держави; реалізація 
бюджетної політики органів місцевого самоврядування 

в контексті принципів ефективної бюджетної 
децентралізації, фінансової стійкості і безпеки 

7 к.е.н., доц. Шевчук О.М. 

Теоретико-методологічні засади формування 
податкової політики як дієвого інструмента впливу на 

соціально-економічний розвиток країни, розвиток 
місцевих податків і зборів 

8 к.е.н., доц. Татарин Н.Б. 
Оптимізація фінансової політики держави в умовах 

глобалізації; удосконалення фінансового ринку у 
контексті інтеграції в світове співтовариство 

9 к.е.н., доц. Филипів Р.С. 

Роль фіскальної політики держави у стимулюванні 
розвитку неоліберальної економіки ринкового типу, 

перспективи сталого регіонального розвитку України 
на засадах еколого-економічної регламентації 

10 
асист. Остафій-Тижай 

М.М. 

Державна політика у сфері розвитку підприємництва, 
формування сприятливого бізнес-середовища для 

студентів, особливості адаптації гендерної політики в 
Україні, модель побудови заможної громади в умовах 

виходу з кризи 

 

Завдання кафедри державних та місцевих фінансів: 

 якісне викладання навчальних дисциплін, які включено до 

ліцензованих навчальних планів за профілем кафедри, розробка та 

вдосконалення їх навчально-методичного забезпечення, впроваджен-

ня в освітній процес сучасних педагогічних технологій; 

 розробка шляхів розвитку системи освіти на основі впровадження та 

інтеграції сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в 
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освітній процес, науково-методичний супровід інформатизації освіти, 

координація з освітніми проектами, педагогічними експериментами 

та дослідницькою діяльність інших закладів освіти; 

 забезпечення доступу всіх учасників освітнього процесу до якісної 

освіти та електронного освітнього контенту; 

 здійснення науково-теоретичних досліджень, експериментальної 

діяльності, розробка інновацій за профілем кафедри; 

 науково-методичний супровід розвитку творчості та обдарованості 

студентської молоді; 

 здійснення функцій зв‘язків із громадськістю з метою створення 

позитивного іміджу факультету та кафедри серед педагогічного 

загалу, владних структур та засобів масової інформації області, 

України та серед міжнародних партнерів. 

 

 

 

Ярема Богдана Павлівна 

к.е н., доцент,  

доцент кафедри державних та місцевих фінансів 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ  

СУТНОСТІ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ БЮДЖЕТНО-

ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇЇ РОЛІ У ДЕРЖАВНОМУ 

РЕГУЛЮВАННІ ЕКОНОМІКИ 

 

Бюджетно-податкова політика є частиною фінансової політики держави. 

У фінансовій політиці найкраще відображено суспільні інтереси та їх 

пріоритетність. З одного боку фінанси опосередковують рух реально 

створеного валового внутрішнього продукту, а з іншого − вони можуть 

виступати чинником стимулювання або сповільнення економічного 

зростання. 

Головною метою фінансової політики на загальнодержавному рівні є 

забезпечення стабільного фінансового розвитку держави. Її реалізація 

досягається шляхом розв‘язання завдань, які виникають у процесі розвитку 

фінансової системи. Головним завданням фінансової політики є пошук та 
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запровадження оптимальної моделі перерозподілу ресурсів з метою 

стимулювання виробництва та соціального захисту населення. Для цього 

необхідно забезпечити фінансовими ресурсами державні програми, 

фінансування державних видатків, перерозподіл коштів між галузями та 

регіонами, стимулювання підприємницької діяльності, кредитування 

господарського комплексу, розвиток міжнародних відносин тощо. 

Державну фінансову політику здійснюють за різними напрямками, 

серед яких до найважливіших, як правило, відносять бюджетну, податкову, 

грошово-кредитну, інвестиційну та цінову політики. Бюджетна політика 

передбачає управління доходами, видатками та запозиченнями, податкова 

політика використання певних видів та ставок оподаткування, надання 

преференцій та ін. Грошово-кредитна політика передбачає управління 

емісією грошових коштів, регулювання валютних операцій, кредитних 

відносин, процентних ставок, проведення операцій на відкритому ринку, 

регулювання обов‘язкових резервів комерційних банків та ін. 

Основним напрямом удосконалення державної фінансової політики є 

взаємоузгодження та визначення оптимального розвитку кожного з напрямків 

фінансової політики. Так, проведення обґрунтованої бюджетної політики 

вимагає її узгодження з грошово-кредитною політикою: емісією грошових 

коштів та кредитних ресурсів, заходами з підтримки валютних курсів, 

контролем за інфляційними процесами тощо. Податкова політика 

безпосередньо впливає на обсяги доходів державного бюджету. У свою чергу, 

бюджетні видатки належить враховувати в процесі вдосконалення 

оподаткування. Ефективність проведення складових державної фінансової 

політики відображають такі показники: динаміка ВВП, виконання 

державного бюджету за доходами і видатками, обсяг та структура інвестицій 

в економіку, обсяги банківського кредитування, фінансові результати 

діяльності підприємств. 

У вітчизняній науковій літературі не існує єдиного підходу до 

визначення поняття та розуміння сутності державної податкової політики, 

про що свідчить різноманітність наукових підходів щодо тлумачення цієї 

категорії. Це зумовлено, насамперед, складністю та багатовекторністю змісту 

останньої. Зокрема, податкову політику визначають, як: «діяльність держави 

у сфері встановлення і стягнення податків», «як систему дій, які проводяться 

державою в галузі податків та оподаткування», «як діяльність держави у 

сферах запровадження правової регламентації та організації справляння 

податків і податкових платежів до централізованих фондів держави». 
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Таким чином, податкову політику держави слід розглядати як постійну, 

організовану, системну і цілеспрямовану діяльність держави в сфері податкових 

відносин щодо правової регламентації способів, методів і форм організації 

формування фінансових ресурсів, необхідних для виконання покладених на неї 

функцій і регулювання процесів соціально-економічного розвитку країни. 

Податкова політика як один із важливих засобів державного 

регулювання економіки розробляється державними органами в рамках 

загальнодержавної політики, спрямовується на виконання пріоритетних 

завдань суспільного розвитку та стратегічних цілей економічного зростання.  

Сучасний економічний розвиток України та її регіонів значною мірою 

визначається стратегією податкової політики. Саме податкова політика 

визначає характер і мету податкової системи, яка передусім має забезпечити 

необхідними ресурсами фінансування видатків держави. 

Стратегічною метою податкової політики є створення в Україні стабільної 

податкової системи, яка забезпечила б достатній обсяг надходжень платежів до 

бюджетів усіх рівнів, ефективне функціонування економіки держави, справедли-

вий підхід до оподаткування всіх категорій платників податків, а також 

створення умов для подальшої інтеграції України у світове співтовариство.  

Також державну податкову політику не слід розглядати як окремий 

незалежний структурний напрям державної економічної політики, оскільки 

державне регулювання у сфері оподаткування тісно взаємопов‘язане із 

бюджетною політикою країни.  

Основною метою бюджетної політики є досягнення оптимального 

розподілу валового внутрішнього продукту, що має забезпечувати стійке 

економічне зростання. Реалізація бюджетної політики передбачає організацію 

і використання державних фінансів. Оскільки бюджетна політика включає і 

формування фінансових ресурсів, то з цієї точки зору податкову політику 

можна розглядати як один з напрямків бюджетної.  

Отже, бюджетна та податкова політики країни перебувають у тісному 

взаємозв‘язку і взаємозалежності. В той же час, бюджетна політика 

передбачає формування як доходної частини, так і напрямків її витрачання. 

Тому структура бюджетної політики включає в себе, як політику доходів, яка 

передбачає формування доходної частини бюджету, так і політику державних 

видатків, яка відповідає за напрямки використання бюджетних коштів.  

На сьогодні серед науковців та практиків не існує єдиного бачення ролі 

державного регулювання ринку через проведення відповідного виду 

економічної політики.  
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Залежно від стану економіки цілями бюджетно-податкової політики 

можуть бути забезпечення приросту реального обсягу ВВП, досягнення 

прийнятних темпів інфляції, збільшення ефективної зайнятості, фінансування 

державних соціальних програм, створення умов для розвитку 

підприємницької діяльності, та ін. Головними інструментами бюджетно-

податкової політики є обсяги та структура державних видатків та система 

оподаткування. 

Лише шляхом проведення виваженої бюджетно-податкової політики 

уряд може стимулювати прискорення безінфляційного зростання обсягів 

виробництва як на поточний період, так і в довгостроковому плані, а також 

здійснювати коригування основних макроекономічних пропорцій залежно від 

напрямків загальної економічної політики.  

Таким чином, бюджетно-податкова політика є невід'ємною складовою 

фінансової політики держави, відіграє важливу роль інструмента 

регулювання економічних процесів та має здійснюватися відповідно до 

принципів ефективності досягнення соціально-економічного розвитку країни. 

 

 

 

Ситник Наталія Степанівна 

д.е.н., доцент,  

в.о. завідувача кафедри державних та місцевих фінансів 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗРОСТАННЯ ДІЛОВОЇ  

АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Ефективність ринкової економіки полягає у створенні сприятливих 

умов для стабільної та довгострокової діяльності суб'єктів господарювання в 

соціально-економічному розвитку України, зокрема у вирішенні проблем 

прискорення структурної перебудови економіки, забезпечення насиченості 

ринку товарами та послугами, підтримки конкурентного середовища, 

поповнення бюджетів, створення додаткових робочих місць. Розвиток 

національної економіки України значною мірою залежать від характеристики 

ділового підприємницького середовища, його переваг та недоліків. 

Забезпечення ефективної діяльності суб‘єктів бізнесу вимагає зміни 

державної політики регулювання підприємницької діяльності, особливо щодо 



 

 
196 

спрощення регуляторної, дозвільної та податкової системи, а також 

викоренення таких деформацій у підприємницькому середовищі, як корупція, 

рейдерство, тінізація, економічна злочинність та дискримінація тощо. 

Вирішення цих проблем має першочергове значення для стимулювання 

ділової підприємницької ініціативи в Україні. 

Одним з головних позитивних чинників структурних змін та 

модернізації національної економіки є активізація підприємництва, а саме 

зростання масштабів і ефективності функціонування підприємницького 

сектору, становлення нових ресурсів економічного пожвавлення, підвищення 

якості життя населення. Із розвитком підприємництва є можливість 

перебудови інституцій суспільства на основі розширення нових можливостей 

для становлення «середнього класу» як підґрунтя соціальної стабільності. 

Трансформація ділового середовища досягла нового етапу свого розвитку в 

Україні. Вплив малого і середнього підприємництва на соціально-

економічний стан економіки України став співмірним із таким впливом у 

розвинутих країнах світу.  

Сукупний сегмент мікро-, малого та середнього підприємництва 

забезпечує до 67 % зайнятості громадян та понад половину обсягів продукції, 

що виробляється у країні. Також внесок мікро-, малого та середнього 

підприємництва складає майже половину від усіх податкових надходжень до 

державного бюджету. Поряд з цим, зберігається висока динаміка впливу 

результатів нововведень у сфері регулювання і стимулювання ведення 

бізнесу на активізацію підприємництва та стрімкого формування сприятли-

вого економічного середовища. Інтенсивно зростає рівень ділової культури 

серед підприємств. Це дозволяє стверджувати, що мале і середнє підприєм-

ництво в Україні поступово стає рушієм соціально-економічного розвитку.  

Однак, в плані проведення ринкових реформ, розвитку приватного 

підприємництва і економічного зростання Україна серйозно відстає не лише 

від економічно розвинутих країн, а й від своїх сусідів − країн Центральної та 

Східної Європи. За статистикою економічно розвинених країн, у секторі 

малого бізнесу створюється 50-70% ВВП, а зайнято в ньому близько 60% 

економічно активного населення. Саме з розвитком малого бізнесу країни €С 

пов'язують можливість економічного зростання відсталих регіонів. За останнє 

десятиліття малий бізнес забезпечив створення близько 80% робочих місць у 

Західній Європі та США. У країнах, більш близьких до України за рівнем 

соціально-економічного розвитку Болгарії ще у 1999 р. у приватному секторі 

створювалося 54% ВВП, продуктивність праці перевищувала відповідний 
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показник у державному секторі на 79%. У Румунії ще в 1997 році приватний 

сектор виробляв 58% ВВП. У Польщі частка приватного сектора у ВВП 

сягнула 70% вже наприкінці 1997 року. На той час у приватному секторі 

працювали 67% трудових ресурсів країни. У Словакії відповідні показники 

сягнули 85% і 82,6%, в Угорщині - 85% і 69%. У Чехії і в Естонії приватний 

сектор виробляє понад 75% ВВП і дає робочі місця приблизно 75% 

працездатного населення.  

Діловий клімат у цих країнах також істотно сприятливіший за той, у 

якому доводиться працювати українським підприємцям. Спеціальне 

законодавство встановлює прозорі, рівні, чіткі і переважно необтяжливі 

правила реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, ведення бізнесу і 

виходу з нього. Процедури ліцензування, що застосовуються у нечисленних 

випадках, коли необхідно гарантувати захист інтересів споживачів, є 

простими і відносно недорогими. Попри наявні проблеми і диспропорції 

перехідного періоду очевидно, що суспільство і влада дійшли згоди щодо 

необхідності розвитку приватної ініціативи і створення рівних умов і 

можливості чесної конкуренції для всіх. 

Поточні позитивні зміни в законодавстві, управлінні та державному 

регулюванні щодо ведення бізнесу неможливі без глибокої участі бізнес-

спільноти, як основної зацікавленої сторони. Саме тому бізнес-лідери 

об'єднують зусилля з метою підтримання постійного діалогу з урядом і 

інформування щодо проблемних питань для бізнесу.  

Отже, враховуючи проблеми та перешкоди щодо удосконалення 

розвитку ділового підприємницького середовища, основними завданнями 

державної політики розвитку підприємництва мають стати: збільшення 

кількості діючих суб‘єктів малого підприємництва, підвищення рівня їх 

ділової активності, стимулювання розвитку та поширення місцевих 

підприємницьких ініціатив; покращення ресурсного та матеріально-

технічного забезпечення суб‘єктів підприємництва та підвищення рівня 

ефективності їх фінансово-господарської діяльності; створення умов для 

активізації інтеграційних та кооперативних процесів між суб‘єктами малого 

підприємництва та іншими секторами економіки; розвиток інституційного 

забезпечення суб‘єктів підприємництва; посилення мотивації населення до 

підприємницької діяльності; дієва та агресивна протидія рейдерству і 

протиправному захопленню майна, активів, власності; зниження 

трансакційних витрат суб‘єктів комерційної господарської діяльності, 

формування дієвих умов для розвитку конкуренції.  
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Перед Україною стоїть багато перешкод і випробувань на шляху до 

покращення економічних показників розвитку ділової активності 

підприємницького середовища. Державі доведеться вирішити широкий 

спектр невідкладних проблем, пов‘язаних з розробкою ефективної моделі 

антикризового регулювання економічних відносин, щоб максимальною 

мірою пом‘якшити наслідки негативних впливів та розбалансованості 

механізмів регулювання економічної політики в Україні. 

 

 

 

Татарин Наталія Богданівна 

к.е.н., доцент 

доцент кафедри державних та місцевих фінансів 

 

ВПЛИВ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ  

ПОЛІТИКИ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Розвиток конкурентного середовища в національній економіці значною 

мірою пов'язаний із адекватною державною політикою у сфері формування 

системи заходів, що спричиняє трансформацію монополізованих ринкових 

структур у високо конкурентні. Держава як суб'єкт ринкових відносин, з 

одного боку, може підтримувати економічно виправданий рівень 

інтенсивності конкуренції через систему відповідних інститутів, а з другого − 

створювати певні перешкоди у вигляді адміністративних бар'єрів для 

діяльності окремих суб'єктів ринку. 

При цьому зростає розуміння того, що в епоху складних внутрішньо- 

міжринкових зв'язків, стратегічної взаємодії компаній сама по собі 

конкурентна політика не спроможна забезпечити високу ефективність ринків. 

Необхідна адекватна підтримка з боку інших видів економічної політики 

держави − промислової, інноваційно-інвестиційної, зовнішньоекономічної, 

бюджетно-податкової тощо. 

На сучасному етапі розвитку ринкової економіки система державних 

фінансів України характеризується низкою недоліків та суперечностей, які 

погіршують соціально-економічне становище держави та створюють бар‘єри 

для економічного зростання. Вони нівелюють ефективність фіскальної 
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політики. Зокрема, неефективність механізмів розподілу та витрачання 

бюджетних коштів призводить до недофінансування важливих державних 

завдань, надмірний обсяг видатків провокує фіскалізацію податкової системи 

та нераціональну боргову політику, обмеженість доходів місцевих бюджетів 

обумовлює втрату автономності органами місцевого самоврядування. Без 

глибокої модернізації системи державних фінансів, зміцнення інституцій, 

зменшення підґрунтя для корупції ефективність важелів стимулювання 

економічного розвитку буде нівельована.  

Бюджетно-податкова політика відіграє важливе значення як для 

генерування стимулів, спрямованих на підвищення продуктивності 

національного виробництва та праці, так і для формування економічного 

середовища, сприятливого для розвитку конкурентних переваг національної 

економіки. У довгостроковій перспективі забезпечення конкурентоспромож-

ності національної економіки досягається за рахунок активної державної 

політики, що передбачає, в тому числі, спрямування бюджетних видатків на 

розвиток інфраструктури та людського капіталу, податкове стимулювання 

заощаджень й внутрішніх інвестицій, заохочення та підтримку інноваційних 

розробок. 

Потенціал конкурентоспроможності національної економіки значною 

мірою залежить також від ефективності перерозподілу ресурсів через 

бюджетну систему країни, що вимагає застосування конкурентних механізмів 

виділення бюджетних асигнувань, запровадження жорстких бюджетних 

обмежень та санкцій до порушників бюджетного законодавства, посилення 

прозорості бюджетного процесу, розроблення системи середньострокового 

бюджетного планування та програмування тощо. 

На мікрорівні додатковими чинниками забезпечення конкурентоспро-

можності суб‘єктів національної економіки є стабільність і прозорість 

законодавства у сфері суспільних фінансів та дієва система адміністрування 

податкових зобов‘язань. Ці чинники впливають як на рівень витрат та якість 

управління бізнеспроцесами, так і на методи й форми конкурентної боротьби. 

Досвід ринкових перетворень в Україні дає підстави стверджувати про 

невисоку ефективність бюджетно-податкових важелів стимулювання 

конкурентоспроможності національної економіки. Зокрема через 

недосконалий механізм податкового адміністрування стримується 

нарощування інвестиційного, інноваційного та експортного (особливо у 

галузях із високим рівнем кінцевої доданої вартості) потенціалу економіки; 

низька результативність державних капіталовкладень призводить до 
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консервації технологічної відсталості, насамперед, галузей інфраструктури та 

не сприяє припливу приватних інвестицій у депресивні території; 

неоптимальна структура видатків на освіту, що не відповідає потребам ринку, 

зумовлює низьку конкурентоспроможність національних трудових ресурсів; 

обтяжлива система субсидіювання галузей економіки, яка суперечить 

міжнародним нормам і стандартам, погіршує умови доступу на зовнішні 

ринки й закладає нерівні умови господарювання, що автоматично спричинює 

низку інших проблем, пов‘язаних з корупцією й ухилянням від сплати 

податків. 

Детальний аналіз особливостей та форм вияву зазначених 

суперечностей має стати підґрунтям для формування адекватних заходів 

державної стратегії підвищення конкурентоспроможності національної 

економіки у бюджетно-податковій сфері. Пріоритетними напрямами 

удосконалення здійснення бюджетно-податкової політики на сьогодні є 

реалізація заходів податкової політики, що спрямовані на забезпечення:  

стабільності податкової системи, її справедливості шляхом скорочення пільг 

асоціального характеру; посилення захисту прав платників податків; 

дохідливості норм і процедур оподаткування для платників податків; 

поступове збільшення питомої ваги прямих податків у загальних податкових 

надходженнях; звільнення від оподаткування доходів, нижчих за 

прожитковий мінімум; застосування спрощених (альтернативних) систем 

оподаткування для суб‘єктів малого підприємництва, а також забезпечення 

поглибленого реформування податкової системи в напрямку подальшого 

скорочення податкових пільг з метою досягнення їх повної відміни з 

одночасним наданням тимчасових знижок з податкових ставок на товари та 

послуги, що мають пріоритетне значення для задоволення потреб держави. 

Бюджетно-податкова політика в Україні постійно перебуває у центрі 

уваги суспільства, що зумовлено її місцем серед інших складових 

економічної політики. В умовах нестабільного стану економіки необхідно 

розробити нові концептуальні підходи до напрямів та механізмів реалізації 

бюджетної та податкової політики з метою їх перетворення на дієві 

інструменти соціально-економічного розвитку держави. 

Бюджетно-податкова політика є важливою складовою економічної 

політики держави, яка впливає на трансформацію ринкових структур у межах 

національної економіки. Під трансформацією ринкових структур слід 

розуміти не тільки зміну організаційно-правових форм, але і зміни в 

організації їх діяльності під впливом об‗єктивних (глобалізація, розвиток 
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виробничих та інформаційних технологій, зміна форм і методів ведення 

конкурентної боротьби) та суб‗єктивних (дії органів влади й управління, 

вплив неформальних інститутів та інституцій) чинників. 

Отже, у сфері бюджетно-податкової політики необхідно передусім 

провести кардинальну реформу бюджетно-податкової системи: зменшити 

податковий тиск з урахуванням досвіду передових країн світу. Зниження 

податкового тиску спричинить позитивні зрушення в надходженнях до 

бюджету, виведення економіки з тіні, подолання корупції у сфері 

виробництва, зайнятості, цін, зміцнення національної валюти гривні. Також 

варто застосовувати прогресивне оподаткування. Бюджетно-податкова 

політика повинна здійснюватись в напрямі відрегулювання зведеного 

бюджету України, якомога швидшого подолання його дефіциту, оскільки 

хронічний дефіцит бюджету спричиняє витіснення приватних інвестицій. З 

допомогою бюджетно-податкових важелів потрібно здійснювати структурну 

перебудову економіки в напрямі відродження і розвитку галузей економіки, 

діяльність яких забезпечуватиме потреби вітчизняних споживачів з метою 

витіснення імпорту; сприяти розвитку інноваційно-інвестиційних 

підприємств і галузей економіки; забезпечити розвиток малого і середнього 

бізнесу. 

В свою чергу аналіз особливостей податкової політики України 

дозволив зробити наступні висновки: 

1. Відсутність цілеспрямованості податкової політики України.  

2. Структура податкової системи неадекватна ринковій економіці.  

3. Для податкової системи України характерне широке розповсюдження 

різноманітних пільг.  

4. Серед чинників, що збільшують несправедливість податкової 

системи, найважливіше місце займають недоїмки, тобто нарахування 

податків з подальшою затримкою їх переліку до бюджету.  

В умовах, що склалися, ефективніші підприємства втрачають свої 

конкурентні переваги як на міжнародному, так і на внутрішньому ринках: по-

перше, погіршується їх міжнародна конкурентоспроможність (через вищий, 

ніж в інших країнах, загальний рівень податкового навантаження); по-друге, 

втрачаються порівняльні переваги на внутрішньому ринку (через вищих, ніж 

для підприємств-боржників, фактичних податкових платежів).  
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Бугіль Світлана Ярославівна 

к.е.н., доцент 

доцент кафедри державних та місцевих фінансів 

 

ФІСКАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ  

СТИМУЛЮЮЧОЇ РОЛІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Домінуючими тенденціями сучасного розвитку України виступають 

посилення ринкових трансформацій та демократизація всіх сфер 

життєдіяльності суспільства. Формування нового економічного простору 

держави пов‘язане з необхідністю посилення стимулюючої ролі державної 

політики. Особливе місце в системі інструментів державної політики 

посідають фіскальні важелі та механізми, які представлені як заходи 

заохочення чи відлякування або індикативні інструменти.  

Держава регулює підприємницьку діяльність через застосування 

певного податкового інструментарію. Під податковим інструментарієм, на 

нашу думку, слід розуміти сукупність податкових інструментів, що їх 

застосовують у процесі реалізації фіскальної політики.  

Ефективність інструментів фіскального регулювання залежить від їх 

відповідності критеріям достатності й ефективності. 

Загальне регулювання податкової сфери в Україні здійснюється у 

відповідності до Податкового кодексу України, норми якого зазнають 

постійних змін, що свідчить про значну нестабільність вітчизняної системи 

оподаткування  

Слід відмітити, що на сучасному етапі розвитку економічних відноси 

вітчизняні інститути оподаткування є не достатньо дієвими, про що свідчить 

низка фактів: зростаюче невдоволення суб‘єктів підприємницької діяльності, 

рівень тінізації економіки, масштабність корупції на державному та 

місцевому рівні, значний податковий тиск на платників, складна та 

довготривала процедура сплати податків тощо. Підтвердженням недостатньої 

ефективності системи оподаткування в Україні є надзвичайно низькі позиції в 

міжнародних рейтингах, що характеризують податкові інститути країни. Так, 

дослідження податкових платежів у 2015 р., здійснені аудиторською 

компанією РriceWaterНouseCoopers та Світовим банком, свідчать, що за 

простотою системи оподаткування у рейтингу „Paying Taxes 2016 Україна 

посідає 107-те місце із 189 країн світу, має 5 податкових платежів, платники 
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податків витрачають близько 350 годин у рік на сплату податків, загальна 

ставка податкового навантаження дорівнює 52,2%.  

Важкий тягар податкового навантаження в Україні призводить до 

неспроможності сплачувати занадто високі ставки податків, і як наслідок має 

місце ухилення від сплати податків, що у свою чергу призводить до 

руйнування важелів управління економікою, подальшого розшарування 

населення, підриву довіри до влади та гальмування реформ. На початку 2015 

року в умовах поширення цінових та девальваційних шоків, ескалації 

військового конфлікту спостерігалось подальше суттєве зростання тіньової 

економіки України, започатковане у 2013 році. За попередніми розрахунками 

Мінекономрозвитку у І кварталі 2015 року рівень тіньової економіки 

збільшився до 47% від обсягу офіційного ВВП. 

Таким чином стає очевидно, що наявна фіскальна політика України 

потребує зміни пріоритетів, а податкова система − значної лібералізації. 

Реструктивний, фіскальний характер сформованої на етапі реформ системи, її 

перевантаженість надмірною кількістю податків і дуже високий рівень 

податкового тягаря, заплутаність законодавства зіграли не останню роль в 

поглибленні трансформаційної кризи і криміналізації економіки. 

На сьогоднішній день у розвиток фіскальної політики України вносить свої 

корективи виникнення досить не простої економічної і політичної ситуації, що 

зумовлює необхідність корегування існуючих інститутів у відповідності до 

теперішніх реалій. Ряд вимушених змін в систему оподаткування було внесено в 

екстреному порядку і закріплено Законом України „Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України та 

Закону України „Про запобігання фінансової катастрофи та створення 

передумов для економічного зростання в Україні. 

Серед головних рис податкової реформи останніх років можна 

відзначити такі: розвиток вітчизняної системи оподаткування в 

європейському тренді; спрощення податкової системи України; відновлення 

соціальної справедливості; фіскальна децентралізація; налагодження 

координації фіскальної та монетарної політики  

Згідно Меморандуму України з МВФ податкова реформа 2015 р. 

передбачатиме зменшення ставки ЄСВ з метою сприяти детінізації 

заробітних плат; поширення дії загального режиму оподаткування ПДВ на 

сільськогосподарський сектор та впровадження нового фіскального режиму 

для видобувної промисловості з 2016 р. у відповідності до міжнародної 

практики; розширення бази і подальшого підвищення прогресивності податку 
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на доходи фізичних осіб; перегляд пільг і підняття ставок податків на майно6. 

Водночас результати економетричних досліджень експертів з МВФ щодо 

фіскальних мультиплікаторів показують, що короткострокова консолідація на 

основі комбінації заходів щодо зростання доходів та зниження витрат матиме 

помірний вплив на економічне зростання в Україні. 

Як зазначено у Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» Президента 

України, метою податкової реформи є побудова податкової системи, яка є 

простою, економічно справедливою, з мінімальними затратами часу на 

розрахунок і сплату податків, яка створює необхідні умови для сталого 

розвитку національної економіки, забезпечує достатнє наповнення 

Державного бюджету України і місцевих бюджетів. 

На нашу думку, при розробці змін до Податкового кодексу, доцільно буде 

максимально орієнтуватися на податкове законодавство ЄС. Перспектива 

підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС означає, що найближчим 

часом основним напрямом реформ у сфері фіскальної підтримки підприємств 

має бути імплементація до українського законодавства правил державної 

допомоги, що діють в Європейському Співтоваристві. 

Наявність значних відмінностей структури державної підтримки 

економіки в Україні та країнах ЄС є свідченням того, що Україні доведеться 

переглянути свої підходи до надання державної допомоги. Так, ключовим 

підходом ЄС до державної підтримки є надання підприємствам «менше, але 

кращої допомоги». Для цього важливим є застосування державної допомоги 

підприємствам тільки тоді, коли вигоди для суспільства від її застосування 

переважають втрати держави. 

Серйозним недоліком багатьох видів державної підтримки підприємств 

України є те, що їх надання не вимагає досягнення конкретного результату − 

відновлення життєздатності підприємств без такої підтримки. Тим часом, згідно 

з нормами ЄС, забезпечення конкурентоспроможності підприємства після закін-

чення терміну надання державної підтримки належить до обов'язкових умов. 

На нашу думку, значно доцільніше було б використати для економічного 

зростання політику цільового стимулювання інвестицій за допомогою податків.  

Унікальність зазначених інструментів полягає у тому, що державні та 

регіональні владні інституції свідомо надають суб'єктам господарської 

діяльності додаткові кошти з отриманого ж ним прибутку, якщо зекономлені 

на оподаткуванні ресурси підуть у сферу інвестиційної діяльності.  

Пріоритетним, на нашу думку, завданням економічної політики урядів, 

які прагнуть вийти на траєкторію стійкого економічного розвитку є 
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стимулювання інноваційної діяльності підприємств. Це завдання є непростим 

і стає вкрай складним у періоди економічного спаду.  

Для стимулювання інноваційної діяльності держава може діяти у 

найбільш поширених двох напрямах: надавати достатнє фінансування 

інноваційних процесів із бюджету та створювати ефективний механізм 

податкових стимулів.  

Загалом природа фіскальних стимулюючих заходів може бути поділена 

на: заходи щодо захисту банків і фінансової системи (включають також 

важелі впливу монетарної політики, що не розглядаються в цій праці; заходи 

на підтримку бізнесу (зниження податків, включаючи зниження ставок ПДВ; 

гарантування короткострокових кредитів; заходи спрямовані на конкретні 

сектори економіки; заходи з підтримання фінансового стану населення і 

зниження його вразливості до наслідків кризи (включаючи зниження 

податків, готівкові виплати, виплати по безробіттю, підтримку осіб із 

низькими доходами, зменшення вартості послуг з охорони здоров‘я тощо); 

заходи стосовно інновацій і довгострокового економічного росту. 

Запропоновані вище фіскальні механізми стимулюючої ролі державної 

політики будуть ефективним інструментом не лише підвищення інноваційного 

рівня підприємств, а й розвитку вітчизняної економіки загалом. 

 

 

 

Филипів Роман Степанович 

к.е.н., доцент кафедри  

державних та місцевих фінансів 

 

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ  

В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

 

Сучасні тенденції розвитку національної економіки виносять на 

порядок денний нові проблеми, з якими Україна ще не стикалася. Тут варто 

говорити про політичну нестабільність, суспільну напруженість, а 

найголовніше – про проблеми із захистом і збереженням власної 

незалежності, цілісності та суверенітету. В умовах гострих суспільно-

політичних та економічних диспропорцій, доповнених фактично бойовими 
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діями на Сході нашої держави, національна економічна система мусить 

адаптуватися до процесів, які діють сумарно і при цьому у негативному 

ракурсі. 

Наприклад, зруйнований промисловий комплекс східної України був 

спрямований здебільшого на експорт, а відтак забезпечував притік іноземної 

валюти. Падіння експортного потенціалу негативно позначилося на курсі 

національної грошової одиниці і завдало істотного удару по імпорто залежній 

економіці України. Спричинена падінням курсу гривні потужна інфляція по 

суті довела до мінімуму платоспроможний попит у державі, що стало 

причиною падіння показників промислового виробництва, стагнації сфери 

торгівлі та послуг. Своєю чергою зниження економічної активності зі 

сторони приватногосподарського середовища спричинило зменшення 

податкових надходжень до бюджетів і державних цільових фондів. Таким 

чином у наслідок вищенаведених обставин постраждала у першу чергу 

дохідна частина зведеного бюджету держави. 

З іншої сторони, обвал купівельної спроможності національної валюти 

потребував підвищення соціальних стандартів, а це доповнене необхідністю 

багаторазового підвищення рівня бюджетної забезпеченості сфери 

національної оборони, вимагало неабиякого збільшення видаткової частини, 

насамперед Державного бюджету. Тому країна опинилася у ситуації 

надзвичайно суттєвого розбалансування доходів і видатків бюджетів усіх 

рівнів, а при впровадженні недалекоглядної політики децентралізації, 

проблему фінансового дисбалансу передусім відчув центральний бюджет. 

Описані реалії нині вимагають побудови принципово нової бюджетно-

податкової стратегії, яка би могла розв‘язати сукупність сучасних викликів: 

 пошук додаткових джерел доходів в умовах економічного спаду чи 

загрозливої економічної сталості; 

 зменшення видатків бюджетів у спосіб оптимізації сфер і систем, які 

перебувають на бюджетному забезпеченні; 

 підвищення рівня соціальних стандартів і зростання рівня суспіль-

ного добробуту в цілому; 

 відхід країни від практики кредитного збалансування Державного 

бюджету України; 

 проведення повноцінної бюджетно-фінансової децентралізації, яка би 

враховувала тенденції реформування адміністративно-територіально-

го устрою країни і не призводила би до деформації фінансового 

паритету. 
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У рамках дослідження варто з‘ясувати окремі дефініції. Для початку 

слід дати визначення такої категорії як політична нестабільність. На нашу 

думку, під цим визначенням варто розуміти сукупність відносин, які склалися 

у країні і характеризують відсутність компромісної платформи для 

збалансування інтересів усіх політичних інституцій, що призводить до 

ескалації взаємин між владними та опозиційними політичними формаціями, а 

також до напруги за політичною ознакою в середині суспільства. Як правило, 

політична нестабільність чинить вплив на усі сфери життєдіяльності держави, 

у тому числі накладає відбиток на економічне середовище, а особливо на 

бюджетну та податкову сфери, які напряму залежать від рішень органів 

державної та місцевої влади. Окрім наведеного, політичний фактор є 

достатньо важливим при оцінці інвестиційної привабливості країни, а тому 

політична нестабільність аж ніяк не сприяє інвестиційній активності, а це 

завжди призводить до зникнення економічних стимулів, а в кінцевому 

результаті до зниження податкової бази і податкових надходжень. 

Іншою важливою категорією є бюджетно-податкова політика. 

Безперечно, ці два напрямки є надзвичайно пов‘язаними між собою, адже 

ефективна податкова політика здатна створити відповідне підґрунтя для 

реалізації дієвої бюджетної політики. Зв‘язок навпаки є не настільки 

очевидним, однак простежується у межах реалізації бюджетних програм 

підтримки підприємництва, функціонування державних підприємств, 

впровадження політики зайнятості населення тощо. Попри це, досліджувати 

бюджету і податку політики слід окремо. Адже, як відомо, серед функцій 

податків виділяють фіскальну та регулюючу. Перша відповідає за наповнення 

бюджетів та державних цільових фондів. Друга пов‘язана із стимулюванням 

або навпаки стримуванням в окремих випадках певних напрямів та видів 

економічної діяльності. Тому, якщо податкова та бюджетна стратегії 

досліджуються як єдине ціле, то є небезпека однобокого аналізу та 

необ‘єктивного встановлення параметрів розвитку відповідних стратегій, 

опираючись виключно на забезпечення бюджетних доходів, і нехтуючи 

необхідністю стимулювання економіки чи стримування небезпечних 

фінансово-економічних тенденцій. 

Загалом, ступінь результативності бюджетно-податкової політики 

України в сучасних умовах характеризують наступні факти. 

1. Діюча система оподаткування потребує подальшого удосконалення в 

сторону ліквідації ―податкових ям‖ та збалансування регулюючої та 

фіскальної функцій податків. 
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2. Окрім системи оподаткування масштабну реорганізацію повинна 

пройти і фіскальна служба. Сутність цієї реорганізації має полягати у зміні 

функціональної, організаційної та кадрової конфігурації діючих в Україні 

фіскальних органів. 

3. В умовах політичної нестабільності дія об‘єктивних фінансово-

економічних законів нівелюється певними політичними маневрами, тому дії 

центральної влади повинні носити виключно технократичний характер і у 

межах формування та використання центрального бюджету держави 

ґрунтуватися на необхідності оптимізації видатків і пошуку найбільш 

оптимальних механізмів функціонування бюджетної сфери. 

4. Бюджетно-податкова політика на місцях повинна відображати 

довгостроковий курс розвитку держави, а тому місцеві бюджети мають 

наповнюватися за рахунок конструктивних фіскальних джерел, а 

найголовніше влада на місцях має володіти достатніми повноваженнями для 

реалізації власної політики соціально-економічного розвитку. 

5. Бюджетно-податкова політика є наслідком у системі причинно-

наслідкових зв‘язків. Первинними є показники економічного розвитку та 

економічного зростання. Саме тому ефективність бюджетно-податкової 

політики напряму залежить від модернізації національної економіки і 

створення відповідного фундаменту для розвитку її галузей і сфер. 

Розвиток будь-якої країни є матрицею великої сукупності показників, 

стратегій і програм. Вони торкаються усіх сфер життєдіяльності держави і 

суспільства. Від їхньої досконалості залежать рівень життя громадян, ступінь 

екологічної безпеки, соціальні гарантії населення, внутрішня та зовнішня 

безпека держави тощо. У згаданій матриці бюджетно-податковій політиці 

виділяється одна із основних ролей. Саме тому сталість і неперервність 

розвитку держави багато у чому залежить від механізмів формування і 

використання її бюджетів. Очевидно, що ці механізми мають враховувати 

найновіші фінансові тенденції та бути адаптованими до національних 

історичних, ментальних, культурних, економічних та інших особливостей. 

Бюджетно-податкова стратегія України в сучасних умовах занадто віддалена 

від економічного життя держави і дуже прив‘язана до внутрішніх політичних 

баталій. На нашу думку, це і є чи не основним визначником досить невисокої 

її результативності. 
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Остафій-Тижай Мар'яна Мирославівна 

асистент кафедри державних та місцевих фінансів 

 

ОЦІНКА ВПЛИВУ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ 

ПОЛІТИКИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Рушійною силою економічних перетворень та забезпечення 

ефективного розвитку підприємництва є бюджетно-податкова політика. Саме 

бюджетно-податкові важелі виступають як два взаємодоповнюючі 

компоненти економічного розвитку. Тому, саме аналіз практичних аспектів 

займає визначне місце у стимулюванні підприємницької активності. 

Інструментом для реалізації як фіскальної, так регулюючої функції є 

податкові ставки. Безпосереднім індикатором якості господарської діяльності 

виступають податки на фінансовий результат: податок на прибуток та єдиний 

податок. Базова ставка податку на прибуток підприємств в Україні визначена 

на рівні 18%. Слід відзначити, що в Україні ставка податку на прибуток має 

одне з найнижчих значень у Європі. Зокрема, у 2014 р. у Франції 

корпоративний податок справлявся за ставкою 38%, у Бельгії – 34%, в Італії 

та Португалії – 31,4% та 31,5%. Проте є і такі країни, де ставка оподаткування 

прибутку поступається українській: у Словенії вона встановлена на рівні 

17%, у Литві та Латвії – 15%, а у Болгарії взагалі становить 10%. 

Варто зазначити, що бюджетними важелями стимулювання розвитку 

малого підприємництва виступають: бюджетне фінансування програм, 

пільгове або безвідсоткове кредитування, підтримка підприємництва 

забезпечується через програму «Мікрокредитування суб‘єктів малого 

підприємництва», компенсація відсотків за наданими підприємцям 

кредитами. 

Саме компенсація відсотків за кредитами має досить обмежену 

практику застосування в Україні, але саме вона може стати ефективним 

стимулом розвитку малого підприємництва, оскільки для підприємства є 

тотожним безвідсотковому кредиту, а для держави представляє інтерес з 

точки зору можливості виділяти незначні транші замість надання значної 

разової суми тіла кредиту. 

Так, непрямим важелем бюджетного стимулювання малого 

підприємництва є надання державних гарантій за кредитами. Досвід 

успішного використання цього інструмента демонструє Японія, в Україні 
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державними гарантіями забезпечуються в основному позики великих 

підприємств пріоритетних галузей.  

Дієвим бюджетним інструментом результативності виконання 

регіональної програми є загальна сума наданих кредитів, які в сучасних 

умовах є важливими для провадження господарської діяльності. Кредитне 

фінансування суб‘єктів підприємництва могло б вирішити низку проблем 

цього сектору та стати вагомим джерелом фінансової підтримки з боку 

держави і стати ключовим інструментом.  

Проведена оцінка регіональних програм розвитку Львівської області 

характеризується низькою ефективністю фінансування програмних заходів. 

Навіть при тому факторі, що регіональною програмою передбачено часткове 

відшкодування відсотків за кредитами, в реальності не відбувалось. 

Спостерігаємо відсутність кредитування у 2013 – 2014 роках.  

Доходи державного бюджету наповняються за рахунок податкових 

надходжень. У 2014 році частка їх у доходах зведеного бюджету становила 

80, 6%. Аналізуючи обсяги податкових надходжень за 2011 – 2014 роки 

можна зробити висновок, про те, що динаміка податкових надходжень не є 

постійною, у 2014 році спостерігалося їх зниження близько 7%. 

Аналізуючи показники податкових надходжень варто зазначити, що 

від'ємні відхилення спостерігаються у 2014 році. Податок на додану вартість, 

один з тих непрямих податків навколо якого точаться дискусій. Від'ємне 

значення ПДВ у 2014 році може свідчити про те, що в цих роках надходження 

скоротились, перш за все за рахунок економічних коливань та ухилень від 

сплати податків. 

Протягом 2012 – 2014 років розмір ПДВ на одного платника зростав в 

середньому на 1 тис.грн. Спостерігається скорочення тенденції сплати цього 

податку у 2014 році на 37,7 млн.грн в порівняні з 2013 роком. Лише 2% ФОП 

є платниками цього податку. 

Можливість вибору суб‘єктам малого підприємництва та фізичним 

особам лежить між загальною системою та спрощеною системи 

оподаткування за фіксованою ставкою (для резидентів), яка становить 4% або 

10% від загального обігу коштів. Та незважаючи на можливості фіскальний 

тиск присутній для платників єдиного податку.  

Кількість підприємців юридичних осіб що працюють на спрощеній 

системі оподаткування з кожним роком зростає, їх кількість у 2014 році 

відносно 2012 зросла на 8,1%. Майже усі платники працюють у четвертій 

групі – 99,2%, платниками шостої групи є лише 0,8%. 
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Отже, можемо сказати, що фіскальний вплив на діяльність малих 

підприємств має вагоме значення та характеризує їх роботу нестійкою із 

певними фінансовими дисбалансами. У 2012 році малі підприємства були 

схильні фінансувати власні активи 50,16% використовуючи стійкі джерела 

для формування капіталу. У 2011 році 50,38% усіх активів були 

профінансовані на основі постійних та довгострокових джерел фінансування, 

яке менше нормативного значення 0,8 та більше. 

У останні роки малі підприємства працюють поза межами 

рентабельного порогу. Зокрема, рентабельність активів в 2000 р. склала -1,46, 

у 2006 році – -0,99, у  2011 р. – -1,46 %, тобто на кожну гривню активів мале 

підприємництво отримало -1,46 копійок чистого збитку. В 2012 році на кожну 

вкладену в активи гривню було отримано -0,99 копійок чистого збитку. У 

2013 році значення показника рентабельності активів дорівнювало -1,86 %. 

Саме завдяки створенню можливостей для розвитку бізнесу для різних 

верств населення буде можливість побудувати нове інноваційне суспільство, 

що інтегрується в нову площину. Для вирішення внутрішніх проблем слід 

відкривати і застосовувати різноманітні методи ведення бізнесу, пошук ідей, 

що сприяють прогресу і розвитку та перетворять її на сильного конкурента. 

Основною політикою нових підприємств має бути взаємозв‘язок з наукою та 

інноваційний напрямок. 

Слід зазначити, що реалізація бюджетних важелів можлива за умови 

цільового використання бюджетних ресурсів. З метою сприяння розвитку 

малого бізнесу пропонується застосування податкових важелів до конкретних 

видів економічної діяльності у малому підприємництві, а не до аналізованого 

сегменту ринку в цілому. Наступним кроком дослідження має стати вибір та 

обґрунтування видів економічної діяльності, суб‘єкти малого підприємництва 

в яких мають найбільший інноваційний та виробничих потенціал з одного 

боку, та можливості нарощування доходів бюджету з іншого. 
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Шевчук Олександра Миколаївна  

к.е.н., доцент 

доцент кафедри державних та місцевих фінансів 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ УСУНЕННЯ 

НЕДОЛІКІВ ІСНУЮЧОЇ ПРАКТИКИ ДЕРЖАВНОЇ 

ПІДТРИМКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Перебудoва екoнoміки України та її oрієнтація на пріоритети соціально 

спрямованої мoделі гoспoдарювання вимагають рoзрoбки і формування нових 

підхoдів у сфері державнoгo управління гoспoдарськoю діяльністю суб′єктів 

гoспoдарювання в напрямку забезпечення сприятливих умoв їх 

функціoнування. Важливим захoдoм у рoзв'язанні цих прoблем є 

забезпечення ефективного функціoнування підприємств саме малoгo та 

середньoгo підприємництва, oскільки саме цей сектoр є oдним із гoлoвних 

чинників фoрмуваннясередньoгo класу, який виступає гарантoм стабільності 

вітчизняної екoнoміки та підвищення рівня життя грoмадян, за рахунoк 

відкриття власнoї справи та самoзайнятoсті знижується рівень безрoбіття з 

одночасним зрoстанням рівня дoхoдів населення, щo в свoю чергу, 

призвoдить до зростання сукупного пoпиту та збільшення вирoбництва тощо. 

Прoте, незважаючи на те, щo за пoказниками  здoрoв‘я населення, 

початкової oсвіти, вищої oсвіти та підгoтoвки фахівців Україна займає 

лідируючі пoзиції з числа рoзвинених країн світу, за пoказниками рoзвитку 

технoлoгій, фінансів, найгірше з впрoвадженням іннoвацій та управлінськoю 

сферою значнo відстає. Тoму, актуальність і необхідність рoзв‘язання вище 

зазначених  прoблем зумoвила пoтребу їх комплексного рoзгляду та вивчення 

екoнoмічних засад фoрмування сприятливих умoв забезпечення рoзвитку 

підприємств малoгo та середньoгo підприємництва (МСП), як рушійної 

складової інноваційного рoзвитку вітчизняної екoнoміки. 

Разoм з тим,  на рoзвитoк та успіх справ у малoму підприємництві 

передусім впливає рівень дoхoдів і кількість бажаючих oрганізувати власну 

справу. У 2012 рoці питoма вага суб‘єктів малoгo та середньoгo 

підприємництва склала 99,96 % від загальної кількoсті суб‘єктів 

гoспoдарювання, щo в цілoму відпoвідає єврoпейським стандартам. Взагалі, 

пoчинаючи з 1991 рoкупo 01 липня 2013 статус приватнoгo підприємця 

набулo 5 млн. 142 тис. 048 oсіб, а близько 2 млн. 099 тис.  oсіб,  не зважаючи 
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на складні бюрoкратичніпрoцедури закриття власнoї справи, припинили свoю 

діяльність. 

Результат дослідження малих підприємств за видами економічної 

діяльності свідчить про «непривабливість» вітчизняної інноваційної 

діяльності, що в свою чергу, дає підстави стверджувати, щo за дії сучасних 

державних регулятoрів, пріoритетними сферами діяльнoсті суб‘єктів малoгo 

і середньoгo підприємництва залишаються сфери, які не вимагають значних 

ресурсів та дoзвoляютьшвидкooтримати результат , а саме - тoргівля та 

сфера пoслуг, питoма вага яких від загальнoгo обсягу реалізованої прoдукції 

(тoварів, пoслуг) сумарнo більше 60 %. Значнo меншими є показники 

прoмислoвoсті (20,3 %), сільськoгo гoспoдарства (5,5 %), будівництва 

(5,4 %). 

При цьoму зазначимo, щo за умoв, кoли гoлoвним джерелoм 

фінансування капітальних інвестицій, були та залишаються власні кoшти 

підприємств і oрганізацій, а такoж кредити банків та інші пoзики відсoтoк 

наукoвo-технічних підприємств є вкрай низьким і складає - 3,1%. Така 

структура джерел фінансування капітальних інвестицій, а саме дoмінування в 

ній внесків за рахунoк власних кoштів підприємств, ставить в залежність 

рoзвитoк підприємств та їх інвестиційну активність від їх прибуткoвoсті, щo 

не відпoвідає курсу інноваційного рoзвитку. 

Крім того, наявність висoкoї частки збиткoвих підприємств та  

зрoстаюча тенденція кількості збиткoвих підприємств є свідченням вкрай 

незадoвільного стану внутрішньoгo і зoвнішньoгo гoспoдарювання. Частка 

збиткoвих серед великих підприємств станoвила 50,3% та на 12,9:% була 

вищoю за аналогічний періoд 2013 рoку. Частка збиткoвих серед середніх 

підприємств у 2014 рoці станoвила 45,4% , щo на 2,7 %  більше 2013 рoку.  

Безперечнo фінансoві результати підприємництва впливають на 

мoжливість підприємства oнoвлювати засoби вирoбництва, і oскільки 

тенденції рoзвитку МСП певнoгo регіoну притаманні для всієї країни, для 

прикладу прoаналізуємo Львівську oбласть. Аналіз майна  малих підприємств 

дає мoжливість дійти виснoвків, щo валюта балансу малих підприємств 

збільшилась,  і в загальнoму баланс підприємств малoгo та середньoгo 

бізнесу, щo функціoнують, мoжна віднести дo пoзитивнoгo. Дoслідження 

причини збільшення величини майна цих підприємств та визначення 

пoзитивних і негативних фактoрів впливу, щo дo цьoгo призвели дали 

мoжливість дійти виснoвку прo те, щo oднією з таких причин є збільшення 

неoбoрoтних і oбoрoтних активів. 
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Частка неoбoрoтних активів у структурі майна пoстійнo зменшується в 

пoрівнянні з пoпереднім аналізoваним періoдoм це пoв‘язанo, на жаль, не з 

ліквідацією чи списанням ними з балансу фізичнo та мoральнo застарілoї 

техніки і oбладнання, а із екстенсивним рoзвиткoм цих підприємств. Надтo 

велика частка - 98% усьoгo майна  підприємств  складають тільки 

oснoвнізасoби 1-ї групи підтверджує наш виснoвoк стoсoвнo низької 

іннoваційнoї активнoсті підприємств, щo працюють у прoмислoвoму сектoрі 

екoнoміки і неoбґрунтoваний рoзвитoк тoргівлі, та oзначає капіталізацію 

гoспoдарських кoштів і не передбачає збільшення вирoбничих мoжливoстей 

малих підприємств зазначенo у дoслідженні. 

У тoй же час аналіз пoказників: кoефіцієнту фінансoвoгo ризику, 

кoефіцієнту маневренoсті дoзвoляє рoбити припущення, щo малі 

підприємства  є привабливими для інвестoрів, прoщo свідчить зрoстання 

кoефіцієнта дoвгoстрoкoвoгo залучення капіталу. Але незалежність суб‘єктів 

гoспoдарювання малoгo та середньoгo бізнесу втрачається, щo  не виключає 

мoжливoсті виникнення з бoку зoвнішніх інвестoрів пoвнoгo кoнтрoлю над 

рoзвиткoм стратегічних галузей екoнoміки. Це в свoю чергу,  зумoвлює 

неoбхідність впрoвадження нoвих підхoдів щoдo фoрмування фoрм та 

метoдів фoрмування умoв функціoнування малoгo та середньoгo 

підприємництва та рoзгляд нoвих мoжливoстей у їх кредитуванні. 

При цьoму звернемo увагу, такoж, на пoказник рівня  дoхoдів населення, 

як важливий фактoр впливу з oднoгo бoку на рівень спoживання прoдукції 

підприємств малoгo та середньoгo бізнесу, а з іншoгo бoку є 

фінансoфoрмуючим джерелoм ствoрення нoвих суб‘єктів малoгo бізнесу. 

Рівень дoхoдів населення характеризується тенденцією дo зниження прoтягoм 

всьoгo дoсліджуванoгo періoду, щo в пoєднанні із зменшенням рівня 

заoщадження населення (в 2015 рoці в пoрівнянні з 2014 рoкoм зменшився в 3 

рази) значнo знижує фінансoві мoжливoсті ефективнoгo викoристання 

людськoгo пoтенціалу населення через звичайний брак кoштів. Такoж, така 

ситуація безперечнo має негативний вплив на середoвище функціoнування усіх 

суб‘єктів гoспoдарювання, а oсoбливo тих, які oрієнтoвані на внутрішній 

ринoк. Як наслідок, спостерігаємо загальну тенденцію зниження oбсягів 

експoрту України  за 1 півріччя 2014 рoку у пoрівнянні із 2013 рoкoм на 6,01 %. 

При цьому, «зростання конкурентоспроможності вітчизняних 

виробників або взаємовигідність зовнішньоторговельної діяльності та 

ефективність управління економікою загалом має місце за умови високої 

частки експорту готових товарів або послуг. Зокрема, бажаним було б щоб 
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найвищу частку у українському експорті займали  готові продукти  і послуги 

сільського господарства, легкої промисловості, машинобудування, 

інноваційної галузі». Такі  пoказники аргументoм раціoнальнoсті 

зoвнішньoтoргoвельнoї та внутрішньo-екoнoмічнoї стратегії держави.  

Oднак, згіднo статистичних даних у першoму півріччі 2014 рoку у 

структурі українськoгo експoрту та спoстерігалась незадoвільна будoва. 

Найвагoмішу частку у експoрті займали металургійне вирoбництвo та oптoва 

тoргівля і пoсередництвo в oптoвій тoргівлі. У складі імпoрту найвища частка 

припадала на оптову тoргівлю і пoсередництвo у oптoвійтoргівлі.  

Згіднo даних Державнoгo кoмітету з питань регуляторної пoлітики та 

підприємництва, в Україні практика здійснення зoвнішньoекoнoмічнoї 

діяльнoсті суб‘єктами малoгo бізнесу характеризується такoю структурoю: 

серед прoмислoвих підприємств експoртерoм є кожне п‘яте підприємствo, 

тoбтo близькo  20,6% суб‘єктів гoспoдарювання є експoртерами (тoді як 

частка експoртерів серед підприємств, щo займаються іншими видами 

економічної діяльнoсті, не перевищує 5%.  

За oцінками експертів, частка малoгo бізнесу України в загальнoму 

обсязі експорту станoвить у середньoму 4,5%, тoді як у загальній кількoсті 

підприємств частка малих підприємств станoвила 94,3 %, середніх – 5,5 %, 

щo цілкoмвідпoвідає структурі підприємницькoгo сектoру рoзвинених країн. 

Oднак малий бізнес  в цих країнах забезпечує  набагатo більший oбсяг  у 

загальній структурі експoрту цих країн, зoкрема у Китаї частка експoрту 

малих підприємств складає близькo 65%.  

Резюмуючи ряд теoретичнoї і аналітичної інформації щoдo oцінки та 

рoлі малого та середнього підприємництва  зазначимo наступне – сформувати 

сприятливе середовище функціонування всіх учасників господарських 

відносин є немoжливим без інтеграції культурних, націoнальних, суспільнo-

націoнальнихдухoвнo-мoральнихціннoстей. Методи та форми державного 

регулювання повинні базуватись на опосередкованому впливі на поведінку 

усіх учасників ринку,  рівнoправних умoвах, і oчевиднo, найважливіше – не 

пoвиннo бути і натяків на підтримку мoнoпoлізму, а як і зрештoю, віднoсини 

між усіма учасниками мають бути взаємoвигідними.  

Діюча пoлітика надання пoдаткoвих стимулів, як важливoгo регулятoра 

екoнoмічнoгo рoзвитку зoвнішньoтoргoвельних віднoсин мала б ґрунтуватися 

на  кoнцептуальних пoлoженнях державнoї пoлітики яка передбачає наявність 

ефективних механізмів адміністрування пoдаткoвих платежів, та 

характеризуються: 
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 цільoвим характерoм надання – вивільнення фінансoвих ресурсів 

мають бути спрямoвані виключнo на визначені цілі; 

 адекватність пріoритетам екoнoмічнoї пoлітики – пoдаткoві 

стимули мають застoсуватися лише для тих напрямів 

гoспoдарськoї діяльнoсті, які відпoвідають гoлoвним завданням і 

пріoритетам екoнoмічнoї пoлітики держави, тoбтo станoвлять 

націoнальний інтерес, наприклад: активізація іннoваційнoї 

діяльнoсті, рoзвитoк малoгo бізнесу, підвищення енергoефектив-

нoсті тoщo; 

 oрієнтація на рoзвитoк – пoдаткoві стимули не мають викoристoву-

ватися для кoмпенсації пoтoчних витрат, а мають бути спрямoвані на 

рoзвитoк, зoкрема технoлoгічну і технічну мoдернізацію тoщo; 

 співфінансування – пoдаткoві стимули мають пoкривати лише 

частину інвестиційних витрат, пoнесених підприємствoм; 

 відсутність негативних наслідків для конкуренції. 

 

 

 

Ватаманюк-Зелінська Уляна Зеновіївна 

к.е.н., доцент 

доцент кафедри державних та місцевих фінансів 

 

ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО  

СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ 

 

Зважаючи на формування сучасного типу економіки, розвиткові котрої 

передує виникнення нових галузей (інтернент-економіка, електронна 

комерція, електронний бенкінг та ін.), треба визнати, що її становлення 

нерозривно пов‘язане також із новими моделями ведення бізнесу. Наприклад, 

міжнародний досвід позитивно характеризує ті моделі організації виробничо-

господарської діяльності, які передбачають зміну структури компаній 

внаслідок їх об‘єднання для створення нових конкурентоспроможних і 

фінансових структур. Цей процес охоплює концентрацію капіталу, 

виробничих потужностей і взаємну інтеграцію підприємств з багатогалузевим 

підприємницьким профілем діяльності і потребує нових механізмів 

реструктуризації наявного корпоративного сектору економіки країни. Він 
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також зумовлений сучасними тенденціями, які склалися у різних 

національних системах підприємництва, зокрема:  

 розвиток інтрапідприємництва – підприємницької діяльності, що здійс-

нюється усередині великої фірми або іншого ділового підприємства;  

 конвенгерція – зближення різних економічних систем, подолання 

відмінностей між ними, зумовлених спільністю соціально-економіч-

них проблем і наявністю об‘єктивних закономірностей розвитку; 

 активізація інтеграційної взаємодії підприємств великого і малого 

бізнесу внаслідок застосування таких форм організації їх діяльності 

як субконтракт, франчайзинг, лізинг, венчурне підприємництво 

(Німеччина, Великобританія, Іспанія, Італія, Франція); 

 впровадження державних програм активізації розвитку підприєм-

ництва (Бельгія, Швеція, Нідерланди, Фінляндія, Норвегія, Ірландія). 

Таким чином, у сучасних умовах господарювання для найкращого 

вирішення проблем, що стосуються соціально-економічного розвитку 

держави та її регіонів, потрібно робити акцент на стимулюванні 

підприємницьких процесів та формуванні для цього відповідного бізнес-

середовища. Водночас потрібно враховувати специфіку функціонування 

суб‘єктів господарської діяльності: структуру їх капіталу та організаційно-

правову форму СПД за правами, за статусом керівника та ступенем 

відповідальності. Не останню роль відіграє різноманітність цих форм у 

формуванні підприємницького середовища. І зважаючи на специфіку 

діяльності суб‘єктів підприємництва, потрібно також враховувати роль 

кожного з них у формуванні умов підприємницького середовища. Адже його 

утворення для СПД галузей національного господарства України є 

передумовою сучасного способу організації ринку. 

Сьогодні позитивні зрушення в економіці країн Європи забезпечуються 

в основному такими структурними перебудовами як: надання переваги 

сектору послуг у галузевій структурі національних економік; інтеграційною 

взаємодією підприємств; реорганізацією промисловості завдяки виробничим 

інноваціям і посиленню зовнішньоекономічних зв‘язків з країнами із високим 

рівнем науково-технічного прогресу. У нашій державі не отримали 

подальшого розвитку результати досліджень аналогічних процесів, що 

відбувалися у тих країнах, які характеризуються вищим економічним і 

підприємницьким потенціалом. Це пов‘язано з тим, що така сучасна та 

динамічна форма господарювання як підприємництво є фрагментарним 

явищем в Україні і ще не характеризує країну як повноправного суб‘єкта 
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ринкових відносин. Зважаючи на це, усі процеси, які відбуваються у 

підприємницькому середовищі, потребують детального вивчення причин, які 

передують їх виникненню; факторів, що мають вплив на формування рис 

підприємницького середовища та закономірностей його розвитку.  

Проте, підприємництво, як діюча функціональна модель організації 

різного роду економічних зв‘язків, в основному передбачає оцінку наслідків 

функціонування господарських суб‘єктів різних галузей, а не розглядає їх 

діяльність в теоретичному плані. Тому необхідність вивчення практичного 

аспекту функціонування підприємств провідних галузей національного 

господарства із власною специфікою діяльності у підприємницькому 

середовищі нівелює застосування прикладних теоретичних моделей для 

оцінки таких процесів в Україні.  

Формування структури підприємницького середовища для функціону-

вання підприємств виробничих і невиробничих галузей зумовлений 

необхідністю врахування основних характеристик господарського комплексу 

України, якими є:  

 його експортоорієнтована галузева структура; 

 наявність факторів виробництва та розвиненість ринкової інфра-

структури; 

 доступ до НДДКР, інформації, інновацій; 

 підтримка з боку органів державної влади, індекс реформ (ініціатива 

місцевої влади); 

 значні витрати, пов‘язані з створенням підприємства, високий термін 

окупності капітальних вкладень промислових СПД, значні виробничі 

та адміністративні витрати діючих підприємств промислового 

комплексу України, податкове навантаження;  

 наявність зовнішніх ринків збуту та ін. 

Сучасні умови господарювання зумовлюють появу нових рис 

підприємницького середовища. Цьому сприяють економічні, соціальні, 

екологічні складові, які характеризують збалансований розвиток будь-якого 

об‘єкта ринкових перетворень. Вибір таких чинників пояснюється 

необхідністю врахування дисбалансів, які існують в екологічній, соціальній 

та екологічній сферах галузевого розвитку вітчизняного підприємництва з 

метою забезпечення стабільного розвитку економіки України. 

Сьогодні участь підприємництва у економічній моделі розвитку України 

зростає. Вітчизняні транснаціональні компанії вже працюють на глобальних 

ринках. Однак їх частка незначна, а також низький рівень міжнародних 
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коопераційних зв‘язків між закордонними і вітчизняними суб‘єктами 

підприємницької діяльності, хоча спектр переваг міжнародного економічного 

співробітництва дає змогу реалізувати науково-технічний та ресурсний 

потенціал вітчизняного підприємництва. За цих умов першочергове завдання 

української моделі стабілізації соціально-економічної ситуації в країні полягає у 

створенні сучасного, інтегрованого у світове господарство галузевого 

комплексу, сформованого економічним потенціалом усіх адміністративно-

територіальних одиниць країни. Таким чином розвиток підприємництва 

сприятиме утвердженню позиції України як держави з високим інноваційним та 

технологічним потенціалом, що забезпечить в умовах інтеграції та глобалізації 

вирішення основних завдань соціально-економічного розвитку нашої держави.  
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ФІНАНСОВА САМОСТІЙНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ РЕФОРМИ 

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ 

 

Зміна моделі управління в Україні з чітким акцентом на посилення ролі 

місцевого самоврядування в розвитку території, регіону, а відтак і держави, 

передбачає запровадження змін у двох сферах: адміністративно-територіаль-

ній та фінансовій. 

Основною тенденцією адміністративно-територіального реформування 

є формування спроможних локальних адміністративно-територіальних 

одиниць, здатних ефективно здійснювати місцеве самоврядування, 

розширення їх економічного потенціалу для виконання покладених на них 

функцій, а також «виховання» та укріплення місцевої демократії. В результаті 

реформування громада стає повноцінним господарем своєї території, тому 

для виконання своїх повноважень та забезпечення  розвитку території вона 
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повинна мати відповідні фінансові ресурси, тобто діяти на основі принципу 

фінансової самостійності. Проте, саме фінансовий бік економічної 

самостійності органів місцевого самоврядування, будучи визначальним в 

питанні фінансової децентралізації, є її найбільш проблемною сферою. 

До сьогодні на рівні наповнення місцевих бюджетів спостерігалася 

хронічна нестача фінансових ресурсів, низький рівень диверсифікованості 

надходжень до бюджетів локального рівня, зберігалася надмірна залежність 

місцевих бюджетів від фінансової допомоги з центру, і, що не менш важливо, 

не введені в дію механізми стимулювання місцевих органів влади до 

одержання додаткових доходів та економного витрачання коштів з 

максимальною ефективністю.  

Доходи місцевих бюджетів включають власні та зовнішні джерела. 

Основним джерелом наповнення локальних бюджетів при цьому є закріплені 

за ними податки і збори. Саме цього сегменту наповнення місцевих бюджетів 

стосувалися зміни, запроваджені з прийняттям низки законодавчих актів 

щодо оновлення Бюджетного та Податкового кодексів у 2014 році. Структура 

доходів місцевих бюджетів показана на рисунку 1. 

Податок на доходи фізичних осіб займає провідне місце у питанні 

формування фінансового ресурсу місцевих бюджетів, відповідно, від його 

обсягу перш за все залежить спроможність територіальної громади 

виконувати покладені на неї функції. Станом на 2015 рік в обласні бюджети 

надходить 15% податку на доходи фізичних осіб, в бюджети об‘єднаних 

територіальних громад, міст обласного значення, та райони – 60%, до 

державного бюджету – 25%, а в сільські, селищні та бюджети міст районного 

значення зарахування частки надходжень від даного податку законодавством 

не передбачено.  

Таким способом – наданням об‘єднаним громадам потужного дохідного 

джерела та відсутність його у решти громад – влада намагається мотивувати 

громади приєднатися до реалізації адміністративно-територіальної реформи 

та об‘єднуватися з метою формування адміністративно-територіальних 

одиниць з спроможними та самодостатніми громадами. Проте зменшення 

відсотку надходжень від даного податку до місцевих бюджетів не сприятиме 

фінансовій забезпеченості громад та підтримці фінансової децентралізації, 

анонсованої центральними органами влади. Тому сьогодні, коли взято 

напрямок на фінансову децентралізацію та реалізацію адміністративно-

територіальної реформ, досить незрозумілим є передача частини надходжень 

від даного податку до державного бюджету. 
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Рис. 1. Структура доходів місцевих бюджетів 
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Реформуванням податково-бюджетної системи України в 2014 році 

передбачено зарахуванням 10% податку на прибуток підприємств до 

бюджету АРК та обласних бюджетів. Проте, ефективнішим та більш 

мотивуючим було б зарахування частини доходів від оподаткування 

податком на прибуток підприємств безпосередньо в місцеві бюджети сіл, 

селищ та міст. Саме така зміна системи оподаткування стала б справжнім 

стимулом для громад найнижчого рівня управління до залучення інвесторів 

та розвитку бізнесу на території відповідної адміністративної одиниці. 

Щодо податку на нерухоме майно то варто зауважити: порядок 

нарахування та справляння податку на нерухоме майно не відповідає 

практиці розвинених країн, де розмір податку обчислюється відповідно до 

вартості об‘єкта нерухомості, а не від житлової площі, як це визначено 

чинним законодавством України. Крім того, «викликає сумніви можливість 

значних надходжень для місцевих потреб від запровадження податку на 

нерухомість для сільської місцевості. 

До майнових податків належить також і плата за землю. З проведенням 

реформи 2014 року, а саме прийняттям Закон України від 28.12.2014 № 71-

VIII«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України щодо податкової реформи», даний податок було 

віднесено до місцевих податків і зборів. Зарахування його до місцевих 

податків підвищує роль даного сегменту податкових платежів, забезпечуючи 

органам місцевого самоврядування можливістю ведення самостійної 

податкової політики та, що не менш важливо, постійним стабільним та 

вагомим фінансовим ресурсом для виконання покладених на останніх 

функцій.  

Бюджетна децентралізація як сегмент фінансової децентралізації 

спрямована на розширення та диверсифікацію джерел наповнення місцевих 

бюджетів, надання органам місцевого самоврядування права самостійно 

регулювати розміри податків та зборів. Натомість, законодавчі нововведення  

не спроможні забезпечити обіцяну децентралізацію, оскільки разом з 

сукупністю нових доходів за громадами закріплюється також ряд нових 

видатків. Тому питання децентралізації залишається відкритим. 
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Ярема Ярослав Романович 

к.е.н., доцент 

доцент кафедри державних та місцевих фінансів 

 

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТИМУЛЮЮЧОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

В сучасних ринкових умовах, виважена і збалансована фіскальна 

політика є одним із основних факторів зростання виробництва, інвестиційної 

активності та зайнятості. Активне відновлення вітчизняної економіки на 

підставі високої якості розвитку неможливе без побудови прогнозованої, 

ефективної та дієвої податкової системи. 

Діюча система оподаткування в Україні носить безсистемний характер з 

переважанням фіскальних функцій та відсутністю функції стимулювання. 

Податкова політика в Україні формується під впливом поточних зобов‘язань, 

лобізму, без відповідного наукового обґрунтування і аналізу наслідків від 

введення тих або інших податків і зборів (обов‘язкових платежів). Вона 

направлена на максимальне вилучення коштів платників, що фактично 

позбавляє підприємців прибутку - головного мотиву їх діяльності, внаслідок 

чого звужує можливості накопичення коштів, які могли б бути інвестованими 

в розвиток виробничої бази, і призводить або до банкрутства підприємств, 

або до переходу в тіньову економіку. Надмірне податкове навантаження 

справляє антистимулюючий вплив на підприємницьку і інноваційну 

діяльність, інвестиційні процеси. Антистимулююча роль вітчизняного 

оподаткування, визначається також в постійній практиці внесення змін в 

податкове законодавство, деяких нечіткостях трактування інструкцій, в 

труднощах опротестовування дій фіскальних органів. 

Таким чином, в умовах негативного впливу системних деформацій на 

економіку для більшості підприємств і підприємців іноді єдиним засобом для 

продовження діяльності і заощадження конкурентноздатного виробництва 

стало приховування частини доходів. При цьому загальна податкова складова 

в доходах суб‘єктів господарювання зменшується. 

Розширення масштабів тіньової економіки неминуче призводить до 

господарського і технологічного регресу країни. Але не менш (якщо не більш) 

катастрофічними за період новітньої історії України є наслідки тіньової 

економіки для морального клімату нашого суспільства, оскільки тінізація 
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деформує свідомість людей, породжує у них безнадійність і соціальний 

песимізм. У зв‘язку з цим першочергове значення має створення сприятливих 

умов для легальної економічної діяльності і формування ―економіки довіри‖ на 

основі максимального врахування інтересів всіх суб‘єктів господарювання. 

Таким чином, основною задачею податкової політики на сучасному 

етапі розвитку економіки України є створення умов для поліпшення стану 

діяльності в реальному секторі економіки, активізації інвестиційного проце-

су, стимулювання розвитку пріоритетних галузей народного господарства. 

Найціннішим з погляду фіскальної політики держави є вдосконалення 

механізмів регулювання підприємницької діяльності у напрямі її легалізації і 

підвищення позитивних фінансових результатів, надходження від оподатку-

вання яких є вагомою складовою бюджетних доходів. 

Тому, на сьогодні актуальною для України є розробка такого механізму 

оподаткування, який стимулював би одночасне збільшення доходів бюджету і 

зростання ефективності господарської діяльності підприємців.  

Для виробництва державою суспільних благ їй необхідні відповідні 

фінансові ресурси, які вона одержує у вигляді податкових надходжень або 

штрафів за ухилення від сплати податків. Таким чином, взаємодія держави і 

підприємців здійснюється на основі співвідношення ―блага – податки‖, тобто 

держава надає підприємцям блага натомість на сплачені ними податки. 

У свою чергу держава встановлює податкові ставки і штрафи за ухилення 

від податків, на які підприємці можуть реагувати таким чином: платити податки, 

якщо цінність суспільного блага, що надається, перевершує рівень податкового 

навантаження або ухилятися від оподаткування, якщо цінність блага і штрафи за 

ухилення від податків менше податкового навантаження. 

Важливим елементом в забезпеченні реалізації стимулюючого потенціалу 

фіскальної політики є оптимізація використання спеціальних податкових 

режимів. Питання застосування спеціальних правових режимів економічної 

діяльності впродовж останніх років є доволі дискусійним, оскільки на 

початковому етапі їх застосування створювало умови для зміцнення позицій 

вітчизняного бізнесу на внутрішньому та зовнішньому ринках. Однак, 

подальша необґрунтована, безсистемна політика стосовно застосування різних 

видів державних гарантій та преференцій привела до використання цього 

інструменту переважно для оптимізації оподаткування та одержання 

вигідніших конкурентних переваг у вітчизняному бізнес-середовищі.  

В Україні слід запровадити нові форми і функціональні одиниці 

спеціальних правових режимів економічної діяльності, адаптовані до вимог 
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СОТ і ЄС. Відповідно до правил і стандартів ЄС допомога може надаватися на 

дослідження та розробки, підтримку депресивних регіонів, впровадження 

систем охорони довкілля, розбудову інфраструктури тощо. Стимулюючими 

формами державної допомоги суб‘єктам господарювання можуть бути 

субсидії, державні гарантії, податкові та митні пільги тощо. Таким узгодженим 

формам податкових пільг відповідають, зокрема, звільнення від сплати 

ввізного мита та податку на додану вартість, відстрочення сплати податку на 

додану вартість при імпорті товарів, що не виробляються в Україні (нового 

устаткування та комплектуючих виробів до нього за умови, що податок 

зазначається як такий у декларації), застосування пільгової (нульової) ставки 

при сплаті ввізного мита та податку на додану вартість, сплата єдиного податку 

тощо. При цьому розмір державної допомоги у випадку регіональної допомоги 

слаборозвиненим регіонам не повинен перевищувати 30% внесених інвестицій, 

якщо рівень ВВП на душу населення регіону є меншим ніж 75% середнього 

для країн ЄС показника, 40% - меншим ніж 60% середнього для країн ЄС 

показника та 50% - меншим ніж 45% середнього для країн ЄС показника. Ці 

граничні рівні допомоги можуть збільшуватися максимально ще на 20% для 

малих підприємств та на 10% для середніх.  

Реалізація стимулюючого потенціалу фіскальної політики повинна 

проводитись комплексно, а також в поєднанні з відповідними інструментами 

грошово-кредитної та валютної політик з метою досягнення стратегічних 

перспектив та забезпечення соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

Кукайло Христина В. 

аспірант кафедри державних та місцевих фінансів 

 

УХИЛЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ:  

ПРИЧИНИ ТА ПОЛІТИКА ДЕТІНІЗАЦІЇ 

 

Вплив податкової політики проявляється у масштабах тіньового сектора 

економіки. Значний внесок у розроблення сучасних наукових підходів до 

з'ясування механізмів тіньової економічної діяльності зробив О. Турчинов, 

який сформулював таке визначення тіньової економіки: «… це економічна 

діяльність, яка не враховується і не контролюється офіційними державними 
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органами, а також діяльність, спрямована на отримання доходу шляхом 

порушення чинного законодавства». Проте це визначення може стосуватися 

всіх загальнокримінальних злочинів (крадіжка, розбій, вимагання), що може 

призвести до неприпустимого розширення сфери тіньової економіки. 

Тіньова економіка в Україні є одним з найбільших бар'єрів 

економічного зростання, прогресивного розвитку підприємництва та 

сприятливої зовнішньоекономічної кон‘юнктури на вітчизняних ринках 

товарів та послуг. Основними проявами обминання сплати податків є 

«зарплати в конвертах», обіг необлікованих продуктів та послуг виробництва, 

різноманітні офшорні схеми, податкові ями. 

Економічне явище «тіньової економіки» характерне для всіх без 

виключення економік країн світу, оскільки мотиви уходу в «тінь» усюди 

однакові і різняться лише гостротою їх прояву (Табл.). Проте Україна по 

даному показнику займає перше місце в Європі. 

За розрахунками Мінекономрозвитку у І півріччі 2015 року рівень 

тіньової економіки склав 42% від офіційного ВВП. Таким чином, приховані 

доходи, незадекларовані операції та неоподатковані прибутки суб‘єктів 

господарювання створюють близько половини ВВП. 

 

Таблиця 
Динаміка рівнів тіньової економіки від офіційного ВВП у 2010–2015 рр. 

Країна 
Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Австрія 8,2 7,9 7,6 7,5 7,8 8,2 

Болгарія 32,6 32,3 31,9 31,2 31,0 30,6 
Хорватія 29,8 29,5 29,0 28,4 28,0 27,7 

Чехія 16,7 16,4 16,0 15,5 15,3 15,1 
Франція 11,3 11,0 10,8 9,9 10,8 12,3 

Німеччина 13,9 13,2 12,9 12,4 12,2 12,2 
Греція 25,4 24,3 24,0 23,6 23,3 22,4 

Угорщина 23,3 22,8 22,5 22,1 21,6 21,9 
Люксембург 8,4 8,2 8,2 8,0 8,1 8,3 
Нідерланди 10,0 9,8 9,5 9,1 9,2 9,0 

Польща 25,4 25,0 24,4 23,8 23,5 23,3 
Румунія 29,8 29,6 29,1 28,4 28,1 28,0 

Словаччина 16,4 16,0 15,5 15,0 14,6 14,1 
Великобританія 10,7 10,5 10,1 9,7 9,6 9,4 

ЄС-28, у середньому 19,9 19,6 19,3 18,8 18,6 18,3 

 

За даними опитування міжнародного кадрового порталу HeadHunter 

Україна, кожен п‘ятий офісний працівник сьогодні отримує «чорну» 

зарплату. Ще третина зізналися, що їх офіційна ставка і реальний дохід 
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відрізняються. І тільки 35% співробітників заробітна платня виплачується 

повністю офіційно. Таким чином, для більшості опитаних «чорна» зарплата 

складає весь заробіток або його значну частину. Тобто 50–70% від загальної 

суми видається у конверті та не обкладається податками. Варто також 

відзначити, що більше за все «чорних» зарплат у сфері торгівлі та 

виробництва. Там кількість неофіційних виплат складає 19% і 16% 

відповідно. Третє місце поділяють сфера послуг і будівництво (по 9%). 

Високі ставки податків дуже часто ставлять власника підприємства у 

важке економічне становище і, як наслідок, фірма банкрутує або ж 

самостійно зменшує податкові відрахування. 

Задля детінізації економіки потрібно знизити податкові ставки, у тому 

числі єдиний соціальний внесок та ПДВ. А також спростити нарахування 

податкових ставок та спростити ведення податкової звітності (електронна 

звітність). Це, по перше, стимулюватиме підприємницьку діяльність, а по 

друге, сприятиме інвестиційній привабливості національної економіки. 

Паралельно необхідно посилювати фіскальний контроль, збільшувати 

розміри штрафів. Чим більше ризиків виявлення суб‘єктів тіньової економіки, 

чим вищі розміри грошових стягнень в порівнянні з можливістю «економії» 

на податкових платежах – тим менший відсоток ухилення від податків та 

відповідно тіньовий сектор економіки. 

Ще одним методом детінізації економіки є зменшення готівкових 

розрахунків. Ф. Шнайдер у своїх численних дослідженнях підтверджує, що 

існує сильна негативна кореляція між частотою електронних платежів і 

тіньовою економікою – розмір тіньової економіки більший в тих країнах, де 

люди використовують менше електронних платежів. Безготівкові розрахунки 

відображають реальний оборот доходів та витрат, дозволяють розрахувати 

тіньовий сектор економіки. 

Таким чином, дослідження джерел формування тіньового сектора, 

основних ознак прояву уникнення сплати податків, аналіз рівня тіньової 

економіки України дають підґрунтя для подальшого реформування 

фіскальної політики України з метою зменшення тіньового сектора та 

сприяння соціально-економічному зростанню. 
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Свірська Галина Г. 

аспірант кафедри державних та місцевих фінансів 

 

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ І ЗАВДАННЯ 

ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 

 

В умовах глобалізації та інтеграції економіки між різними країнами 

відбувається жорстка економічна конкуренція, і, як наслідок, податкова 

конкуренція. Результатом цієї конкуренції є лібералізація податкових політик 

практично в усіх економічно розвинених країнах, пристосування принципів 

оподаткування до боротьби за працю й капітал. Прагнення України стати 

повноправним членом європейської спільноти вимагає адаптування 

податкового законодавства до вимог, що діють у цій сфері в ЄС. 

Податкова система відіграє вагому роль у зміцненні фінансової безпеки 

держави. У відповідь на ускладнення системи господарських відносин в 

країні та світі вона потребує постійного розвитку та вдосконалення. 

Впродовж років незалежності України процес реформування податкової 

системи набув перманентних рис. Разом з тим вона так і не ставала 

визначальним рушієм стабільно тривалого соціально -економічного 

зростання. 

Посилення податкового навантаження з 2015 р. стало вимушеним 

кроком бюджетної консолідації з приведенням доходів до необхідності 

забезпечення високого рівня військових витрат. В процесі розробки 

податкових реформ таке зростання податкового навантаження має ставати 

якнайменш шкідливим для малозабезпечених верств населення та 

економічного зростання на основі відновлення інвестиційного процесу. 

Водночас внаслідок зростання фіскального тиску на етапі економічного спаду 

за результатами податкової реформи об‘єктивно виникатиме ризик 

збільшення обсягів тінізації економіки. Для уникнення подібного явища 

реформування податкової системи має відбуватися комплексно та системно. 

Як зазначено у Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» Президента 

України, метою податкової реформи є побудова податкової системи, яка є 

простою, економічно справедливою, з мінімальними затратами часу на 

розрахунок і сплату податків, яка створює необхідні умови для сталого 

розвитку національної економіки, забезпечує достатнє наповнення 

Державного бюджету України і місцевих бюджетів.  
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В контексті реалізації поставленої мети окреслені нижче пріоритетні 

завдання та напрями розвитку податкової системи мають об‘єктивну та 

нагальну необхідність: 

1. Вдосконалення інституційного середовища функціонування податко-

вої системи, що має включати реформу судових та правоохоронних органів, 

посилення захисту прав власності (в т.ч. інтелектуальної), викорінення 

корупції. 

2. Зниження податкового навантаження на фонд оплати праці для 

легалізації заробітних плат шляхом поступового зменшення ставки ЄСВ. 

Згідно даних Міністерства соціальної політики України, ринок тіньової 

зарплати в Україні станом за 2015 р. становив 200 млрд грн. З коштів не 

сплачуються податки та надходження до Пенсійного фонду. З огляду на 

складний стан вітчизняної економіки їх детінізація має відбуватися 

фінансовими стимулами, а не адміністративними санкціями. Зростання 

штрафів за порушення трудового законодавства, нарахування та виплати ЄСВ 

було до певної міри виправданим запобіжником, але недоречним кроком з 

огляду складної соціально-економічної ситуації в країні із зростанням 

безробіття. 

3. Податкові новації мають проходити у групах, що у рівній мірі 

представляють інтереси держави, бізнесу різної величини та галузевої 

приналежності, громадськості, а також міжнародних експертів та інвесторів. 

4. Модернізація процедур адміністрування податків в частині 

здійснення структурно-функціональних змін в роботі фіскальних органів, 

подальшого спрощення звітності, електронізації документообігу та 

автоматизації сервісів зокрема: 

 розробка інтегрованих інформаційно-аналітичних систем в податко-

вих органах та налагодження міжвідомчого обміну даними з іншими 

органами державної влади для відпрацювання схем оптимізації та 

ухилення від оподаткування; 

 прискорення та спрощення процедур міжнародного обміну 

податковою інформацією; 

 запровадження електронної акцизної марки для поліпшення 

контролю обігу підакцизної продукції; 

 розширення функціональних можливостей «Електронного кабінету 

платника податків», в тому числі можливо передбачивши реєстрацію 

та подання податкових накладних через Кабінет, що дозволить 

позбавитися суб‘єктивного людського фактору при їх прийнятті та 
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спрямувати податківців, що зайняті їх прийомом та іншими 

супровідними технічними процесами, на посилення функції аудиту; 

 розширення сфери податкових електронних перевірок та електронно-

го консультування платників податків; 

 вдосконалення електронного митного декларування, що покликане 

зменшити обсяги контрабанди. 

5. Подальший перегляд кількості податкових пільг на основі методики 

оцінки ефективності їх застосування за визначеними критеріями. Вітчизняний 

досвід застосування податкових пільг у галузевому, соціальному та 

регіональному (спеціальні (вільні) економічні зони і території пріоритетного 

розвитку) зрізі виявив ефект менший за очікуваний. Станом на 01.01.2015 р. в 

Україні діє 251 податкова пільга, в тому числі 54 мають цільове спрямування 

та 74 призводять до втрат бюджету. 

6. Зростання рівня податкової культури держави та платників податків: 

зниження рівня переплат податків, податкового боргу та недовідшкодування 

ПДВ; ліквідація основних схем ухилення від оподаткування, подолання 

дисбалансу прав та обов‘язків учасників податкових правовідносин, в т.ч. 

реформування системи відповідальності за податкові правопорушення. 

Подальше реформування податкової системи, на наш погляд, має 

відбуватися на класичних принципах соціальної справедливості, економічної 

ефективності, фіскальної достатності, а також  на стратегічних завданнях, 

якими є побудова конкурентоспроможної ринкової економіки з подальшою 

інтеграцією у європейське співтовариство згідно із положеннями Конституції 

України та завданнями, передбаченими у Стратегії сталого розвитку «Україна 

– 2020» Президента України. 

Абсолютно такого досягти неможливо, однак необхідно дотримуватися 

вектору їх зміцнення. Означене має сприяти ствердженню миру, спокою та 

відновленню соціально-економічного розвитку в державі. 

Отже, стратегічними орієнтирами реформування податкової політики в 

Україні повинні стати: недопущення будь-яких проявів податкової 

дискримінації; формування відповідального ставлення платників до 

виконання своїх податкових зобов‘язань; підвищення фіскальної 

ефективності податків з одночасним скороченням їх кількості; забезпечення 

більш рівномірного розподілу податкового тягаря між платниками податків. 
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 Герасименко Олена Вікторівна,  

кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри економіки та менеджменту 

факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка 

 

ВАРІАТИВНІСТЬ ПОБУДОВИ  

УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Хоча менеджмент у світових масштабах набув неабиякого розвитку, а 

класичні моделі менеджменту у своїй початковій формі чи у модифіко-

ваному, з огляду на особливості територіального чи галузевого характеру, 

вигляді широко застосовуються багатьма країнами, т.зв. українська модель 

менеджменту досі залишається не до кінця розробленою та дискусійною. 

В сучасних умовах ери інформації та комунікацій посилюється 

необхідність врахування особливостей людського характеру в процесі 

здійснення управлінських функцій. Кожна особа є частиною цілої системи 

міжлюдських комунікацій, яка здатна спричинити покращення чи погіршення 

взаємовідносин, репутації тощо як окремо взятої особи, так і організації, яку 

вона представляє, в цілому. Відповідно, кожен працівник (особливо дійсний 

чи потенційний менеджер середнього та вищого рівня) має володіти 

майстерністю спілкування – контролювати власні висловлювання, оскільки 

те, що для одного є жартом, для іншого може бути образою. Отже, досконало 

не розуміючи людей, особа ніколи не зможе правильно (результативно) вести 

розмову, незважаючи на високу красномовність та інші ораторські навички.  
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Таким чином, ефективність менеджменту прямо залежить від 

особливостей розумової та психологічної діяльності особи, що працює з 

інформаційними ресурсами, а отже від її соціонічного типу, що безперечно 

впливає на вибір моделі менеджменту. 

Перш за все, визначимо сутність поняття «соціоніка». Так, соціоніка – 

наука, що вивчає процес обміну інформацією між людиною і зовнішнім 

світом, тобто те, яким чином люди сприймають, переробляють і видають 

інформацію. Також можна визначити соціоніку як науку про типи 

психоінформаційних систем (людина, колектив, етнос, держава) і взаємодії 

між ними.  

Одним із базових положень соціоніки є поняття соціонічного типу 

(соціотипу) як структури психіки. 

Соціонічний тип – це система роботи мозку людини, який займається 

прийняттям, обробкою та виведенням інформації за допомогою органів 

нервової системи. У всьому світі розповсюджені такі полярні характеристики 

людини, як схильність до точних чи гуманітарних наук, наявність творчої чи 

прикладної натури, відповідальність чи спонтанність, спостережливість чи 

мрійливість. Також широко застосовуються та враховуються типи 

темпераменту: холерик, меланхолік, сангвінік та флегматик і безліч інших 

рис. Ніхто не заперечує, що кожній людині притаманні особливі схильності, 

власні сильні та слабкі сторони тощо. Усі ці характеристики об‘єднані в 

єдину систему соціонічних типів, базовими напрямами якої є такі дихотомії 

аспектів: 

1. Сенсорика – інтуїція. 

2. Логіка – етика. 

3. Інтроверсія – екстраверсія. 

4. Раціональність – ірраціональність. 

Кожен елемент цих полярних пар впливає на механізм, за яким мозок 

опрацьовує інформацію, також у кожній дихотомії є домінантний аспект. 

Комбінація домінантних ознак становить соціонічний тип особистості.  

У соціоніці вважається, що стосунки між людьми більш залежать від 

типу особистості, аніж від виховання. Однак у психології існують різні теорії 

міжособистісних стосунків. Частина психологів дотримується думки, що 

характер людини не впливає на стосунки, а все залежить лише від 

культурного та соціального рівня, виховання, професії тощо. Та навіть серед 

тих, хто бачить зв‘язок між характером людей і їхніми стосунками, різниця в 

поглядах існує. Іще Сократ так і не зміг відповісти на запитання, який друг 
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кращий для нього – максимально схожий, чи той, що має протилежний 

характер.  

Маючи інформацію про особливості характеру людей різних 

соціонічних типів, можна описати закономірності розвитку стосунків між 

людьми, корегувати стосунки у колективі, не звинувачуючи одне одного, а 

лише враховуючи характерні особливості партнерів і прояви стосунків.  

Далі перейдемо до розгляду прояву соціоніки в широкому секторі – 

етносу, тобто мова піде про явище менталітету. Менталітетом називають 

спосіб мислення, загальну духовну налаштованість, установку індивіда або 

соціальної групи щодо навколишнього світу. Проведемо паралель між 

поняттями «соціоніка» та «менталітет» (рис. 1). Так, соціоніка вивчає процес 

обміну інформацією між людиною і зовнішнім світом, тобто те, яким чином 

люди сприймають, переробляють і видають інформацію. А менталітет, тобто 

загальна духовна налаштованість, де ключовим словом є «загальна», яке 

відображає не охоплення всього етносу чи нації, а рівномірне поширення 

явища на території проживання окремої нації.  

 

 
Джерело: Власна розробка. 

Рис. 1. Взаємозв’язок понять «соціоніка» та «менталітет» 
 

Ведучи мову про особливості обміну інформацією в межах підприєм-

ства чи організації, слід згадати, що кінцевим результатом такого обміну, як 

правило, є прийняття рішень. Вплив індивідуальності окремих представників 

світового етносу на процес прийняття рішень наведено у табл. 1. 

В рамках аналізу даних таблиці 1, зазначимо, що один із українських 

професорів соціології будучи в Польщі запитав у місцевого юнака: «Хто ти?». 

Хлопчина відповів: «Я поляк». Зауважимо, що зі сторони логіки одним із 

Територія проживання нації Соціоніка 

Людина 
(представник 

нації) 

 
Зовнішній світ 

 інформація 

Менталітет  
(установки щодо зовнішнього світу,  
рівномірне поширення особливостей обміну інформацією) 
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варіантів відповіді могла би бути, фраза: «Я людина» або юнак міг назвати 

своє ім‘я. Екстраверсія польського народу виражається в більшій відкритості 

громадян, що можна простежити проводячи паралель з народом України, 

ментальність якого відрізняється за даним аспектом. За історичних обставин 

народ України був перетворений у живих ліриків, про що свідчать приклади 

українських поетів та письменників, одним з яких є Тарас Шевченко. Саме 

комбінація таких аспектів, як інтуїція та інтроверсія спричиняє наявність 

притаманної українцям перестороги щодо зміни поточної ситуації та 

частково породжує «негативізм» (очікування найгіршого результату розвитку 

подій).  

 

Таблиця 1 
Вплив індивідуальності на процес прийняття рішень 

Країна 
Характерні 

аспекти соціоніки 
Особливості менталітету Прийняття рішень 

Німеччина 
раціональність, 

сенсорика, логіка 

сувора дисципліна, 
витриманістю стилю, чистота 

побуту, монотонність та 
жорсткість мови та вимови 

рішення виважене, 
структуроване, 
безапеляційне 

Польща 
етика, 

екстраверсія 
Сильно проявлена свідомість 

етносу 

рішення враховує 
національні 

інтереси 

Україна 
інтроверсія, 

інтуїція 

орієнтація на можливість 
настання негативного 

результату та вжиття заходів 
щодо усунення загроз чи 

наслідків цього явища 

рішення 
орієнтоване на 

мінімізацію 
майбутніх ризиків 

Франція 
ірраціональність, 

етика 

новаторство (зокрема, 
Франція є країною-

законодавцем моди), 
багатонаціональність 

рішення спонтанне, 
гнучке, креативне 

Саудівська 
Аравія 

раціональність, 
етика 

менталітет громадян перш за 
все вирощений на засадах 

релігії, безсумнівна 
(подекуди навіть 

фанатичність) відданість 
власним етичним 

переконанням 

рішення виважене, 
не суперечить 
релігійним та 

етичним 
переконанням 

Джерело: Власні узагальнення.  

 

Окремо проаналізуємо особливості менталітету та визначальні аспекти 

соціоніки для США та Японії, взявши за основу загальновідомі системи 

менеджменту цих країн (табл. 2). Визначивши впливи соціонічних аспектів на 

характерні особливості американської та японської моделей менеджменту, 

можна сказати, що такі дихотомії аспектів, як раціональність-
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ірраціональність, інтроверсія-екстраверсія та етика-логіка є найбільш 

відмінними для японської та американської моделей менеджменту. Натомість 

дихотомія сенсорика-інтуїція є не так явно вираженою, її аспекти потребують 

додаткового розгляду. 

 

Таблиця 2 
Порівняльна характеристика японської та американської моделей 

менеджменту в контексті соціоніки 

Критерій 
Японський менеджмент / 

характерні аспекти соціоніки 

Американський 
менеджмент/ характерні 

аспекти соціоніки 

1. Орієнтація довгострокова / раціональність 
переважно короткострокова / 

ірраціональність 

2. Прийняття та 
реалізація рішень 

повільне прийняття і швидка 
реалізація рішень / інтуїція 

швидке прийняття та 
повільна реалізація рішень, 

яка потребує компромісу, 
частого узгодження з огляду 
на субординацію / сенсорика 

3. Наявність 
конфронтації 

уникнення конфронтації, 
двозначність керівництва, 

наголос на гармонії / 
раціональність 

загальна міжособова 
конфронтація, наголос на 
ясності / ірраціональність 

4. Організаційні 
особливості 

добре відома загальна 
організаційна структура і 

філософія; відчуття конкуренції з 
іншими компаніями / етика 

брак загальної організаційної 
культури, ідентифікація 

скоріше професії, ніж компанії 
/ логіка 

5. Швидкість 
просування слу-

жбовою драбиною 

повільне просування по службі / 
раціональність + сенсорика 

прагнення швидкого успіху / 
ірраціональність + інтуїція 

6. Особливості 
просування по 

службі 

базується на багатьох 
критеріях / інтроверсія 

ґрунтується переважно на 
індивідуальному виконанні / 

екстраверсія 

7. Період 
працевлаштування 

пожиттєвий найм у більшості 
великих компаній / 

раціональність 

постійна небезпека втрати 
роботи / ірраціональність 

8. Особливості 
поведінки форма-

льного лідера 

лідер діє як член групи / 
інтроверсія 

лідер діє як голова групи, що 
приймає рішення / 

екстраверсія 

9. Ставлення до 
конфронтації 

уникнення конфронтації, 
двозначність керівництва, 

наголос на гармонії / інтроверсія 
+ раціональність 

загальна міжособова 
конфронтація, наголос на 

ясності /екстраверсія+ 
ірраціональність 

10. Дії у разі появи 
загрози іміджу 

порятунок іміджу / етика встановлення винних / логіка 

11. Фокус 
контролю 

на груповому виконанні / 
сенсорика+ інтроверсія 

на індивідуальному виконанні 
/ інтуїція + екстраверсія 

12. Тренінг і 
розвиток 

персоналу 

вважаються довгостроковими 
інвестиціями / раціональність 

сприймаються із сумнівом (як 
загроза плинності кадрів) / 

ірраціональність 
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Таким чином, одним із найважливіших напрямків підвищення 

ефективності як вітчизняного, так і світового менеджменту, а також побудови 

ефективної моделі українського менеджменту, стає врахування соціонічного 

типу особистості. Лише завдяки створенню близьких до ідеальних 

мікрокліматичних умов у колективі, зіставленню особливостей соціотипу 

працівників, а також врахуванню ментальних відмінностей конкретної нації, 

можна сподіватись на появу мультиплікаційного ефекту цих заходів.  

 

 

 

Капленко Галина Вікторівна, 

кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри економіки та менеджменту 

факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка 

 

ОСНОВНІ ТЕЧІЇ ТЕОРІЇ МАКРОПОПИТУ  

НАСЕЛЕННЯ НА СПОЖИВЧІ БЛАГА 

 

Теорія макропопиту населення на споживчі блага має два аспекти. Один 

із них пов'язаний із сукупними споживчими видатками  домогосподарств, 

інший – із структурою цих видатків у розрізі агрегованих їх статей.  

Перший етап формування сучасних уявлень про сукупний попит 

домогосподарств на споживчі блага розпочався з появи концепції 

абсолютного доходу Дж. М. Кейнса. Як слушно зазначається в літературі, він 

та його послідовники перенесли дослідження цього попиту із площини 

рішень споживачів у просторі в сферу аналізу в динаміці, створили умови для 

широкого застосування в цій сфері економетричного аналізу, побудови 

регресійних моделей, у яких незалежною змінною виступав абсолютний 

рівень доходу споживачів. У результаті в економічній науці та практиці 

отримала постійну прописку агрегована споживча функція, яку свого часу 

один з найвизначніших економістів ХХ ст. Е. Ґансен охарактеризував як 

найпотужніший інструмент з-поміж тих, які  в його поколінні представників 

цієї науки було додано до її аналітичних засобів. При цьому сам Дж. М. 

Кейнс був налаштований дуже скептично щодо потенціалу економетрії. Є 

достатньо підстав уважати його прихильником позиції, що чистої логіки, яка 

спирається на фактографічну інформацію, цілком достатньо для отримання 



 

 
237 

висновків кількісного характеру. І це спричинилося до того, що він вмонтував 

у свою систему перебільшену оцінку схильності до заощадження, наслідком 

чого стала поява хибного уявлення про кейнсіанство як про економічну 

теорію депресії.  

У другій половині 1940-х років було зроблено спробу поглибити теорію 

агрегованої споживчої функції за рахунок переходу до гіпотези відносного 

доходу. Згідно із цією гіпотезою відношення заощаджень до доходу є 

функцією поточного рівня доходу, який береться в його відношенні до 

найвищого досягнутого раніше рівня доходу в постійних цінах. Крім того, на 

думку автора цієї гіпотези, при побудові моделі агрегованої споживчої 

функції належить брати до уваги, що особисті споживчі видатки мають 

соціальний характер і на поточну поведінку споживача справляють вплив 

рішення інших споживачів у попередні періоди, насамперед тих з них, які 

найбільш близько розташовані у відношенні до даного в соціальній ієрархії.  

У сучасній літературі підкреслюється, що визнання соціальної 

взаємообумовленості поведінки споживачів у концепції відносного доходу 

робить її більш привабливою, ніж концепція абсолютного доходу. Проте слід 

ураховувати, що, як це констатується в цій літературі, гіпотеза відносного 

доходу була висунута невчасно, оскільки не лише в 1930-х, але й у 1940-х 

роках спостерігалася сильна тенденція до нехтування соціальними 

чинниками в теорії попиту.  

Значної популярності в теорії сукупного попиту домогосподарств на 

споживчі блага набула концепція життєвого циклу, яка передбачає, що люди, 

прагнуть мати рівномірний рівень споживання впродовж свого життя, а тому 

багато заощаджують, коли їхні доходи вищі за середні й більше витрачають 

заощадження в періоди, в яких їх доходи нижчі за середні протягом життя. 

Належить, одначе, зазначити, що ця теорія не завжди відповідає 

статистичним даним.  

Близькою до концепції життєвого циклу є концепція постійного доходу, 

оцінку якого було запропоновано формувати на основі даних як про 

поточний дохід, так і дохід за багато попередніх періодів (з наданням більшої 

ваги недавнім доходам та із врахуванням поправки на приріст доходу в 

майбутньому). Згідно з концепцією постійного доходу саме він визначає 

споживчі видатки, тоді як тимчасовий дохід люди схильні заощаджувати. Ця 

концепція також не завжди підтверджується на практиці.  

З огляду на те що моделі сукупних споживчих видатків 

домогосподарств, побудовані на розглянутих концепціях та близьких до них, 
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не завжди дозволяють адекватно описувати динаміку цих видатків, 

дослідження в царині теорії агрегованої споживчої функції тривають. 

Важливі узагальнення наявних у цій царині здобутків і тенденцій знаходимо, 

зокрема, у ґрунтовних працях українських науковців О. Ватаманюка, М. 

Ватаманюк, Є. Черевикова. Зокрема не всі із цих тенденцій є прийнятними. 

Так, не можна погодитися із застосуванням для оцінки адекватності функцій 

споживання, які будуються на даних суцільного спостереження, теоретико-

ймовірнісних критеріїв. На неприйнятність такого підходу вказував ще В. 

Персонс, який був ідеологом першого значного дослідження 

економетричного спрямування. Натомість усі спроби обґрунтувати 

протилежну позицію аж ніяк не були переконливими. 

Звернімося тепер до теорії попиту на агреговані статті споживчих 

видатків домогосподарств. У ній, за характером моделей, використовуваних 

для ретро-та перспективного аналізу попиту, можна виділити дві течії. Одна з 

них полягає в оперуванні моделями, що враховують лише один чинник 

макропопиту – дохід, натомість інша передбачає урахування двох і більше 

чинників. 

Однофакторний аналіз макропопиту доцільно здійснювати головним 

чином на основі просторової інформації, виходячи з ідеї його структурного 

моделювання, яку свого часу обґрунтував В. Базаров. Нагадаємо, що ця ідея 

заснована на гіпотезі, що структурні розбіжності в споживанні родин з різним 

доходом, які спостерігаються в статиці, загалом можна переносити на 

динаміку. Пізніше структурне моделювання макропопиту досить широко 

почали базувати на даних про споживчі видатки й доходи в розрізі регіонів. 

Принагідно зазначимо, що на просторовій інформації можуть будуватися й 

багатофакторні моделі макропопиту.  

За побудови багатофакторних моделей на просторовій інформації 

можливості отримання значень їх параметрів, які відповідають логіці впливу 

відповідних чинників на попит, значно більші, ніж тоді, коли такі моделі 

базуються на часових рядах, але й вони обмежені. Правда, існує 

інструментарій, за допомогою якого можна конструювати регресійні моделі із 

заданими властивостями, котрі визначають виходячи з апріорних міркувань. 

Проте постає таке питання: якщо ці властивості відомі, то чи є сенс в 

побудові моделі?  
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Бобко Лариса Олександрівна,  

кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри економіки та менеджменту 

факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  

КОМУНІКАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

На сучасному етапі економічного розвитку комунікативний менеджмент 

стає індикатором ціннісних орієнтацій суспільства, його прагнення до 

модернізації, вибору критеріїв ефективності державної політики, в цілому, та 

в галузі економіки, зокрема. 

 Без грамотного управління комунікацією неможливим є входження 

України  до відкритої економіки, розширення сфер конкурентних переваг, 

перехід від традиційного товарного обміну до більш високих форм 

співробітництва – обміну інтелектуальним капіталом, науково-технічної 

кооперації, виробничої інтеграції. Сьогодні  дедалі ширшого розповсюдження 

набуває точка зору, відповідно до якої, комунікативний менеджмент 

розглядається як самостійний вид спеціального менеджменту, що здійснює 

пізнання та використання закономірностей обміну інформацією, знаннями та 

інтелектуальною власністю у процесі формування та розвитку економічних 

систем. Це така система управління, яка за допомогою засобів інтегрованої 

комунікації з цільовими аудиторіями сприяє досягненню максимальної 

ефективності за всіма напрямами розвитку організації в умовах змінного 

зовнішнього середовища. 

Значний внесок у дослідження проблем сутності, змісту комунікативного 

менеджменту здійснили такі науковці, як Бодіна Ю.М., Жигайло Н.І., Мільнер 

Б.З., Петрук Н.К., Перевознікова О.В., Рева В.Є., Хлєбнікова А.А. та ін. 

Метою нашого дослідження є аналіз окремих актуальних проблем 

комунікативного менеджменту. 

Оскільки, комунікативний менеджмент передбачає наукове управління 

потоками інформаційної взаємодії людей, їх груп, громадських і політичних 

угрупувань з метою вирішення стратегічних і тактичних завдань у розвитку 

суспільних відносин, то основою цього процесу є комунікація. 

Комунікація – це процес передавання інформації від однієї особи до 

іншої (інших). Комунікаціями (спілкуванням) пронизана вся система 
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управління організацією. Метою комунікації є розуміння та осмислення 

переданої інформації.   

У своєму дослідженні ми спираємось на думку вчених про те, що 

правильне управління внутрішніми комунікаціями дає змогу організації 

накопичувати, формалізувати, узагальнювати та структурувати знання і 

досвід кожного працівника в єдиному інформаційному середовищі; 

забезпечувати вільну циркуляцію інформації зверху вниз і знизу вгору, що, у 

свою чергу, забезпечує підвищення ефективності роботи всієї організації. Без 

урахування зовнішніх комунікацій, їх комплексності, ролі та місця в 

організації діяльності підприємства не можливим є перехід до ефективних 

форм організації тривалих партнерських взаємовідносин ринкових суб‘єктів, 

підвищення його конкурентоспроможності тощо.  

Будь-яка організація зацікавлена у зростанні ефективності комунікацій. 

Однак, регулювання інформаційних потоків дуже часто стає проблемним 

явищем: інформація не завжди потрапляє саме до тієї особи, якій вона 

адресована, або це здійснюється не завжди своєчасно не завжди своєчасно. 

Крім того, ряд підприємств має проблему нерівномірного інформаційного 

навантаження: хтось страждає від її надлишку, а хтось відчуває 

«інформаційний голод» та т. ін.  

Для детального розгляду комунікативних проблем ряд науковців (М. 

Мексон, М.Альберт та Ф.Хедоурі) запропонували циклічну модель, що 

дозволяє досліджувати  різні типи проблем у комунікаціях, ґрунтуючись  на 

структурі моделі та зв‘язках між її елементами. Беручи до уваги елементний 

склад моделі, можна виокремити такі групи перешкод, що стосуються: 1) 

комунікатора або комуніканта; виділять три основні типи комунікативних 

проблем: біологічні, психологічні,соціологічні; 2) повідомлення; проблема 

стилістики повідомлення, його словникового складу та способів трактування; 

3) каналу прямого та зворотного зв‘язку; 4) кодування (декодування) 

повідомлення і відгуку (проблеми пошуку ідентичності).  

Аналізуючи науковий доробок Альберт М., Кузьміна О.Е., Осоковської 

Г.В., ОсоковськогоО.А., Хомякова В.І.  переконуємось, що перешкоди в 

системі комунікацій є  серйозною проблемою комунікативного менеджменту. 

До найбільш поширених належать: 

 авторитарне ставлення адміністрації до підлеглих, нечіткість або 

небажання керівників виконувати свої обов'язки, відсутність здорової 

атмосфери у розробці ділової політики і мотивації для спілкування 

працівників між собою, неправильне визначення прав і 
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відповідальності, страх керівників та підлеглих за наслідки при 

передачі надто відвертої інформації тощо; 

 конкуренція між повідомленнями. У ситуаціях, коли на отримувача 

одночасно діє кілька джерел інформації, адресат надає перевагу тому 

повідомленню, яке в даний момент є для нього найбільш важливим. 

Тому відправник інформації повинен пам'ятати про необхідність 

забезпечення уваги адресата та використовувати найефективніші 

канали і засоби комунікацій; 

 статус особи, яка надсилає повідомлення. Управлінська практика 

підтверджує, що статус особи - відправника інформації впливає на 

сприйняття повідомлення адресатом. Багаторічний досвід діяльності 

менеджерів різних рівнів свідчить, що особа, яка має вищий статус 

порівняно з адресатом, оцінюється останнім як така, що заслуговує 

довіри. З іншого боку, повідомлення осіб з нижчим статусом 

вважається менш достовірним; 

 незадовільна структура організації. Якщо структура організації 

продумана погано, можливості керівника планувати і домагатися 

реалізації поставлених цілей звужуються. До інших аспектів, що 

можуть викликати проблеми в комунікаціях, відносять незадовільний 

склад і використання комітетів, робітників груп кадрів узагалі, а 

також спосіб організації влади і розподіли завдань;  

 сфера компетенції. Дуже часто процес комунікацій гальмується, 

оскільки ті, хто надає, передає або приймає інформацію, мають 

певний психологічний склад розуму, який заважає точному 

розумінню проблеми;  

 погана структура повідомлення. При цьому можливі такі найбільш 

розповсюджені помилки, як неправильний добір слів (окремі слова 

можуть мати багато значень); помилки в організації повідомлення; 

недостатня вірогідність, недостатня конкретність; 

 інформаційні перевантаження. Перешкоди на шляхах обміну 

інформацією можуть також бути наслідком перевантаження каналів 

комунікацій;  

 недосконалий зворотній зв‘язок. Для процесу комунікації дуже 

важливий зворотний зв'язок. Форми зворотного зв'язку різно-

манітні: слово, посмішка, потиск руки, збентежений погляд, покара-

ння тощо. Важливою умовою хорошого зворотного зв'язку є увага 

до людей. 



 

 
242 

У ряді досліджень з комунікативного менеджменту Фролов С.С. 

зосереджує основну увагу на таких двох групах комунікативних проблем  

організації: проблеми структурних комунікацій, які пов‘язані з барєрами, що 

виникають у процесі передачі інформації, коли функції кожного підрозділу 

чітко і однозначно не визначені та проблеми міжособистісних комунікацій, 

пов‘язані з поведінковими аспектами діяльності організації. При цьому автор 

не враховує, що що існують перешкоди, пов‘язані і з процесом передачі 

інформації, і з міжособистісними відносинами (перевищення реальних 

можливостей системи комунікацій і людей, які до неї входять, здатність  

обробляти інформацію; труднощі в отриманні зворотного зв‘язку; спрощена 

інформація; конкуренція між повідомленнями; велика кількість напрямів 

отримання інформації. Схожий підхід пропонує Сиротіна К.В., додаючи до 

структурних та міжособистісних проблем ще й комунікативні, пов‘язані з 

відсутністью взаєморозуміння між співробітниками різних підрозділів. На 

загал, дослідниками виокремлюється велика кількість проблем за звуженими 

напрямами: беруться до уваги лише соціальні, психологічні чи інші типи 

перешкод. Натомість відсутній комплексний підхід, що дозволяє організаці 

систематизувати існуючі барєри з метою їх більш ретельного аналізу  

(наявності передумов та ступеня ймовірного виникнення) та прийняття 

відповідних управлінських рішень щодо мінімізації впливу чи повної 

ліквідації. 

Проведене дослідження доводить, що зазначені проблеми 

комунікативного менеджменту потребують оперативного вирішення, адже 

успішне функціонування організації, формування та існування її 

організаційної культури, засвоєння та поширення корпоративних ідей та 

цінностей неможливе без налагодженого процесу комунікацій. Комунікації 

створюють сприятливі умови для розкриття професійних і ділових якостей 

співробітників, сприяють розвитку їх творчого потенціалу задля створення 

додаткових цінностей і отримання результату. Сучасний економічний 

розвиток, останні наукові розробки  в галузі управління спонукають до 

пошуку найбільш ефективних форм комунікаційної взаємодії, до постійного 

вдосконалення уже існуючих комунікацій, а також надають поштовх до 

вироблення якісно нових наукових методик та конструктивних підходів щодо 

розвитку комунікації як однієї з головних умов ефективного управління 

організаціями. 
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Григор’єва Марія Іванівна,  

cтарший викладач  кафедри економіки та менеджменту 

факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка 

 

ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОГО  

МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ  

 

Сучасні тенденції розвитку провідних вітчизняних галузей промисловості 

свідчать про стрімке зростання ролі кадрового управління. Управління 

персоналом на промислових підприємствах у сучасних умовах — це складний, 

багатогранний процес. Промислові підприємства України в пошуках сучасних 

форм організації управлінської діяльності поступово переходять від 

традиційних моделей організації виробництва до більш прогресивних моделей 

корпоративного менеджменту, що забезпечують поступове зростання їх 

конкурентоспроможності, якості продукції та ефективності використання 

власного ресурсного потенціалу. Система управління кадровим складом 

набуває все більшого значення для ефективного функціонування підприємства 

за сучасних реалій та стану світової конкуренції. Особливо цей аспект 

управлінського процесу є важливим для підприємств що працюють на 

міжнародному ринку, оскільки саме там стандарти виробництва та рівень 

розвитку технологій вимагають найбільшої концентрації від підприємства на 

власному кадровому складі та його можливостях. 

Особливими ознаками конкурентного потенціалу в системі управління 

промисловими підприємствами є ефективне використання наявних ресурсів, 

можливостей, обсяг та якість даних ресурсів, кваліфікація кадрів, практичні 

навички персоналу, їх освітні, психофізіологічні та мотиваційні якості; 

інноваційні, інформаційні та фінансові можливості підприємства, здатність 

менеджменту оптимально використовувати наявні ресурси, що у комплексі 

являє собою його потенціал, який повинен бути конкурентоспроможним. При 

цьому, менеджмент підприємства має здійснювати наступні функції: 

1) об'єктивно оцінювати існуюче положення підприємства на ринку, 

частку продукції підприємства на зовнішньому ринку; 

2) визначати концепцію підвищення конкурентного потенціалу; 

3) простежувати необхідність змін для досягнення бажаного результату; 

4) наочно представляти та пояснювати очікувані результати від 

вдосконалення шляхів підвищення конкурентного потенціалу підприємства. 
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Під системою кадрового менеджменту (менеджменту персоналу) 

будемо розуміти сукупність керівного персоналу, підрозділів служби 

управління персоналом, засобів і методів управління персоналом, за 

допомогою яких здійснюється кадрова політика на підприємстві. 

Кадрова політика на підприємстві охоплює такі сфери: управління 

персоналом (планування кількості та якості персоналу, залучення, 

використання, розвиток, збереження і вивільнення кадрів); управління 

умовами праці (мотивація персоналу, гігієна і безпека праці тощо); соціальне 

управління; управління інформаційним обслуговуванням персоналу (облік 

кадрів, статистична звітність, оформлення документів відповідно до вимог, 

встановлених державними органами); управління програмами розвитку 

персоналу на перспективу; управління сферами забезпечення функціонування 

підприємства та життєдіяльності персоналу (охорона, медична і санітарна 

служби, об'єкти соціальної інфраструктури тощо). 

На процес формування структури та принципів сучасної кадрової 

політики постійно здійснюють вплив фактори зовнішнього та внутрішнього 

середовища організації до яких можна віднести наступні:  

 факторами внутрішнього середовища, що обумовлюють структуру 

кадрової політики виступають: організаційна модель підприємства, 

ресурсне забезпечення виробничої діяльності, стан соціально-

культурного середовища, динаміка впливу стратегічних принципів та 

пріоритетів на процес корпоративного управління кадровою 

політикою організації;  

 факторами зовнішнього середовища виступають: стан ділового 

оточення, відносини із постачальниками, посередниками та 

споживачами продукції, рівень конкуренції в галузі та суміжних 

сферах господарської діяльності, темпи розвитку технологій 

виробництва та організації адміністративної роботи, державна та 

міжнародна політика регулювання господарсько-правових відносин, 

загальне соціально-економічне становище зовнішнього середовища. 

Серед основних задач кадрової політики можна виділити наступні:  

1. Комплексний підхід до організації роботи кадрового складу 

підприємства на основі формування ефективної системи розподілу 

повноважень та відповідальності учасників діяльності організації, планування 

робочого місця та закріплення за ним функціональних обов‘язків.  

2. Визначення напрямів підготовки персоналу, планування його 

розвитку, програм навчання та підвищення кваліфікації.  
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3. Управління кадровим резервом підприємства.  

4. Впровадження об‘єктивної моделі оцінки персоналу, та на її основі 

створення ефективного механізму оплати праці, управління діловою кар‘єрою 

та стимулювання працівників.  

5. Формування засад корпоративної культури та етики професійних 

відносин в колективі, що мають сприяти подоланню комунікаційних бар‘єрів 

та вирішенню проблем адаптації.  

6. Реалізація механізму залучення працівників до розробки та прийняття 

управлінських рішень на колективній основі, управління соціальним 

мікрокліматом в структурних підрозділах підприємства.  

7. Управління чисельністю кадрового складу, його професійними та 

особистими характеристиками відповідно до потреб корпоративної стратегії 

розвитку підприємства. 

Визначаючи важливість питання впливу кадрової політики на 

ефективність функціонування підприємств промислової галузі та соціально-

економічний стан промисловості України, слід відзначити що цей вплив є 

двостороннім та в значній мірі визначальним для розвитку національної 

економіки в цілому. Реалізація кадрової політики є важливим та 

визначальним процесом у сфері управління діяльністю працівників 

підприємства, який складається із багатьох етапів та реалізується за участю 

всіх адміністративних одиниць підприємства. 

По-перше, кадрова політика промислових підприємств не тільки 

визначає напрями роботи із кадровим складом конкретного підприємства, але 

й впливає на соціальний розвиток території. 

По-друге, низка підприємств промислової галузі використовує сировину 

та інфраструктурні об‘єкти приналежної території, що покращує стан 

ділового середовища, сприяє розвитку малого та середнього бізнесу, 

виробництв на основі обслуговування господарських потреб промислових 

підприємств. 

По-третє, кадрова політика, як правило, спрямована на розвиток, 

підготовку та перепідготовку кадрового складу, що стає основою для 

довгострокової співпраці із закладами сфери освіти, сприяння 

працевлаштуванню молоді та впровадженню наукових методів організації 

роботи у власний технологічний процес. 

Існують також проблеми організаційного характеру, що впливають на 

ефективність кадрової політики промислових підприємств, до яких належать 

насамперед:  
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 необхідність формування ефективного механізму розподілу ресурсів 

підприємства, що має забезпечити сферу кадрової політики 

фінансовими, організаційними та правовими можливостями;  

 створення належних умов праці та професійного розвитку 

працівників промислових підприємств, ефективна організація їх 

ділової активності та впровадження сучасних методів оцінки 

персоналу промислових підприємств;  

 відповідність заходів кадрової політики та їх інтенсивності у 

відношенні до визначених форм та методів кадрової політики, що є 

структурним елементом корпоративної стратегії організації;  

 приведення кількісних та якісних характеристик кадрового складу до 

показників, що є необхідними задля оптимальної реалізації кадрової 

стратегії підприємства. 

На сьогодні жорсткі умови конкуренції змушують промислові 

підприємства з метою підвищення конкурентоспроможності шукати 

специфічні, укрупнені форми організації діяльності. Це викликано 

необхідністю концентрації як професійного потенціалу, так і фінансового 

капіталу. Однією з таких форм є створення наукових груп по підвищенню 

продуктивності в галузях – сферах виробничої діяльності, що 

характеризуються використанням схожих технологій. конкурентний 

потенціал промислових підприємств є необхідною умовою досягнення 

достатньої прибутковості в майбутньому, довгострокової 

конкурентоспроможності промислових підприємств цілеспрямованого 

забезпечення підвищення конкурентоспроможності з використанням системи 

ефективного використання конкурентного потенціалу. 
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Осідач Олена Богданівна,  

старший викладач кафедри економіки та менеджменту 

факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка 

 

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ  

ДІЯЛЬНІСТЮ ЯК ЗАСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ  

ЦІЛІСНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Національна економіка являє собою складну органічну систему. За 

своїми структурними, організаційними і функціональними параметрами 

означена система складається з взаємопов‘язаних і взаємозалежних частин, 

які, в свою чергу, виконують функції із забезпечення її життєздатності та 

ефективного функціонування. Окрім того, будь-яка національна економіка 

володіє специфічними рисами і характеристиками, що визначаються 

історичними, національно-культурними традиціями, соціокультурними, 

політико-культурними та іншими особливостями. 

Однак з системного погляду національні економіки одного типу 

характеризуються комплексом спільних для них основоположних принципів 

організації і функціонування, зокрема, в частині інноваційної діяльності. 

Водночас, важливішою залишається проблема управління національною 

економікою як системою з притаманними їй особливостями внутрішньої 

структури та відносної автономності, що спирається на внутрішню єдність, 

самодостатність і незалежність від оточення. 

Особливо важливе значення має той факт, за яким економіка 

організується, структурується і функціонує із допомогою вбудованих в неї 

механізмів координації дій залучених в економічні відносини мільйонів 

працівників та господарських одиниць, які виробляють і споживають 

численні товари та послуги на основі інноваційних зрушень. 

У той же час економічна діяльність здійснюється в певному 

інноваційному середовищі. Будь-яка система, створена з певною метою, в 

тому числі і національна економіка, потребує фінансових ресурсів та 

стимулів її реалізації, які отримуються із зовнішнього середовища. І для 

національної економіки як єдиної системи, і для кожного суб‘єкта 

економічної діяльності виділяються зовнішнє і внутрішнє середовища. 

Дослідники виділяють три різних, але найтіснішим чином взаємопо-

в‘язаних і доповнюючих один одного рівнів процесів організації та 
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самоорганізації національної економіки в системі інноваційної діяльності: 

глобальний, національний (тобто макрорівень), мікрорівень.  

Значимість зовнішнього середовища стає очевидною, якщо врахувати, 

що економічна діяльність значною мірою визначається фізичними 

властивостями матеріальних об‘єктів та рівнем продуктивності праці при 

наявному рівні науково-технічного прогресу і організації. Її аналізування 

дозволяє оцінити створюваний нею стратегічний клімат, що дає можливість 

прогнозувати та оцінювати породжувані нею можливості і загрози. 

У той же час необхідно підкреслити, що національна економічна 

система самодостатня в тому сенсі, що вона являє собою особливу сферу 

життєдіяльності людей, відмінну і незалежну від соціальної і політичної сфер 

та здатну функціонувати автономно, реалізуючи свої цілі і місію, 

пристосовуючись до змінних умов середовища . 

У цілому економічна наука концентрує увагу на проблемах стійкості і 

рівноважності та, відповідно, керованості економічної системи в умовах 

інноваційної діяльності господарюючих структур. Системний підхід 

акцентує, насамперед, умови збереження цілісності системи та її здатності 

адаптуватися до мінливих умов навколишнього середовища. Основна увага 

зосереджується на процесах стабільності і впорядкованості, при цьому не 

враховується позитивна значимість випадковості, невизначеності, 

нелінійності процесів, що відбуваються в суспільстві, в тому числі і в 

економіці. 

На думку автора, одним з важливих інноваційних відкриттів XX ст. 

стало визнання нестійкості і нестабільності в якості фундаментальних 

характеристик світобудови, у тому числі різних сфер суспільного життя. Це в 

тій чи іншій мірі вірно щодо будь-якої великої відкритої системи, в тому 

числі і економіки, як світової, так і в ще більшій мірі національної. 

Значимість такої постановки питання стає очевидною, якщо врахувати 

особливість ринкової економіки, яка полягає в тому, що на відміну, 

наприклад, від традиційної економіки, де все інертно, пасивно і де навряд чи 

може пробити собі дорогу будь-що нове, для неї характерна висока 

динамічність, обумовлена як внутрішніми, так і зовнішніми факторами. 

Оскільки, як вже зазначалося, національна економіка являє собою 

відкриту зовнішньому середовищу систему, що знаходиться в процесі 

постійного обміну з ним ресурсами та інформацією, вона не може залишатися 

незмінною протягом тривалого часу в умовах активізації інноваційних 

процесів. До того ж в сучасних умовах підприємства різних галузей 
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функціонують в умовах все зростаючої динамічності, невизначеності та 

непередбачуваності процесів, які відбуваються у зовнішньому і 

внутрішньому середовищі. Сучасна національна економіка розвивається в 

умовах радикального прискорення і зростаючої складності умов і параметрів 

як зовнішнього, так і внутрішнього середовища. Додатковий імпульс цим 

процесам дає глобалізація інформаційно-телекомунікаційних технологій. 

Національна економіка, як економічна система, становить матеріальну 

основу життєдіяльності і розвитку суспільства, має свої закономірності та 

логіку функціонування і розвитку. 

Зазначимо, що при цілісному підході властивості частин (підсистем) 

розглядаються виключно в ракурсі властивостей цілого. Цілісний підхід 

досліджує системи, що складаються з взаємодії взаємопов‘язаних підсистем. 

Цілісне функціонування системи означає взаємосприяння: підпорядкування 

всіх її частин тій частині (підсистемі, елементу), яка у тактичній діяльнісній 

ситуації є основною. Функціональний відбір реалізується на блочно-

ієрархічному принципі спеціалізації за зворотнім зв‘язком із зовнішнім 

середовищем і визначає досяжність результату діяльності системи. 

Цілісний метод теорії систем припускає розгляд властивостей частин 

(підсистем) виключно в ракурсі властивостей цілого. Якщо традиційним 

об‘єктом структурного та комплексного дослідження в економіці є система, 

що складається з конкуруючих між собою підсистем, то цілісний підхід 

досліджує систему, що складається з взаємосприяючих взаємопов‘язаних 

підсистем. При цілісному підході ключовим способом вирішення проблеми 

управління національною економікою в умовах мобільності факторів 

виробництва є створення таких інституцій, які забезпечували б формування, 

збереження і підтримку неруйнування національної економіки в умовах змін 

на світовому ринку. Отже, при виборі напрямку дослідження необхідно йти 

від аналізування взаємозв‘язків до частин, сполучених цими зв‘язками. 

Для України, що намагається інтегруватися до ЄС, уточнення значення 

терміну ―економічна цілісність‖ набуває особливої актуальності. У сучасному 

світі національна банківська система, як і передбачав Й. Шумпетер у роботі 

―Капіталізм, соціалізм і демократія‖ фактично виконує функції колишнього 

Держплану СРСР. Але національна банківська система у відповідності з 

правилами, що їх диктує Національний банк України, здійснює виключно 

функцію фінансового посередництва (як домінуючу функцію), що 

постулюється в середньостроковій програмі Уряду України, і не має на меті 

створення ―нових‖ грошей. Це позиціонує вітчизняні банки як позичальників 
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в української економіки. На додаток до цього політика заборонно-високої 

ставки рефінансування за гривневими кредитами НБУ створює вигідні 

конкурентні умови для кредитів у валюті центрів емісії – нерезидентів. За 

таких умов джерелом так званих ―довгих‖ грошей для національної 

економіки стають валютні запозичення, забезпеченням яких є формалізація 

кредитного потенціалу української економіки на західних ринках. 

Не менш важливим є аспект позитивної адитивності цілісної системи. 

При цілісному підході поняття адитивності, використовуване в абстрактній 

моделі Ерроу – Дебре – Маккензі, не застосовується до аналізу реальної 

економічної дійсності, основою якої є економічні взаємозв‘язки. 

Визначальним постає завдання пошуку підходів щодо формування 

системи управління, яка забезпечувала б позитивну неадитивність не тільки на 

мікрорівні, а й макрорівні, для національної економіки в цілому. Методологічно 

цьому можуть сприяти наукові розробки вже згадуваного А. Богданова, який 

знайшов природу позитивної неадитивності, визначивши, що ―ціле – це щось 

більше, ніж проста сума його частин, яке стає таким не (тільки) тому, що в 

ньому створюються ―з нічого‖ нові активності, а (ще) і тому, що його наявні 

активності поєднуються більш успішно, ніж ті, що чинять їм опір‖. 

На нашу думку, конкретизація саме цього суттєвого висновку в теорії 

управління дозволить розглядати технології (як активності агентів) та 

інституції (як протидії середовища) в їх діалектичному взаємозв‘язку. 

Цілісний метод теорії економічних систем передбачає розгляд 

властивостей частин (підсистем) виключно у ракурсі властивостей цілого. 

Залучення еволюційної теорії, яка визнає еволюційний розвиток кожної 

з підсистем і потребу формування адекватного щодо стадії розвитку цієї 

підсистеми механізму управління, дозволяє сформувати окремі науково-

методичні положення стосовно забезпечення цілісності національної 

економіки та управлінських механізмів її розвитку в умовах активізації 

інноваційної діяльності господарських структур. 

У цьому контексті національна економіка, яка має цілісні властиво 

більші, ніж проста сума її ринкової і соціальної частин (підсистем) може бути 

синтезована як цілісна система, котру становлять соціально-економічні 

підсистеми та інституції, що знаходяться у взаємодоповнюючих зв‘язках. 

Управління національною економікою як таким цілим, повинно 

здійснюватися шляхом адекватного використання як мінімум двох 

протилежно спрямованих сил: економічних активностей підприємств і 

відповідних соціальних інституцій, які чинять опір, у відповідності до стадій 
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їх еволюційного розвитку та врахування потреб їхньої інноваційної 

діяльності. Саме при цьому буде змінюватися траєкторія руху з подальшим 

здійсненням інноваційних структурних зрушень, котрі сприятимуть 

формуванню нового, впорядкованого, більш організованому рівноважному 

стану економічної системи – національної економіки. 

 

 

 

Маслик Роксоляна Орестівна,  

аспірант кафедри економіки та менеджменту 

факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка 

 

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ  

В УПРАВЛІННІ СОЦІАЛЬНОЮ РОБОТОЮ 

 

Об‘єктом менеджменту соціальної роботи є організація. На відміну від 

класичного визначення організації в менеджменті (систематизоване, свідоме 

об‘єднання дій людей для досягнення певних цілей) організація в соціальній 

сфері є систематизованим, структурованим, публічним, свідомим 

об‘єднанням дій фахівців в даній галузі для досягнення ефективного 

результату в розв‘язанні соціальних проблем у контексті мети соціальної 

роботи. Організації можуть існувати за умов взаємодії з зовнішнім 

середовищем, тобто вони є відкритими системами. Відкрита ж система може 

пристосовуватись до змін у зовнішньому середовищі, що забезпечує її 

життєздатність і функціонування в нестабільних умовах. 

Існує чітка взаємодія між суб‘єктами і об‘єктами управління у будь-якій 

організації. Об‘єктами управління є соціальні працівники, співробітники 

служб та закладів соціального захисту та сформовані ними органи 

управління, які наділені управлінськими функціями. У теорії соціального 

управління виділяють такі загальні риси організації (див. рис. 1). 

Організація соціальної сфери утворюється як інструмент вирішення 

суспільних завдань та засіб досягнення цілей. Вона об‘єктивується як 

безособова структура зв‘язків і норм, детермінована адміністративними і 

культурними факторами. Предметом аналізу організації в загальному 

розумінні виступає цілісність, яка побудована ієрархічно, і що взаємодіє із 

зовнішнім середовищем. Простою вважається організація за наявності однієї 
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цілі, складною – за наявності двох і більше цілей. Прості організації можуть 

функціонувати без чітко виділеної групи управлінців, обмежуючись 

координацією спільної діяльності. Для складних організацій робота з 

управлінцями має бути чітко відокремленою від виробничої діяльності.  

 

 
Рис. 1. Загальні риси організації 

 

Для організацій соціальної сфери характерним є отримання ресурсів від 

зовнішнього середовища та оптимальне використання ресурсів власне 

соціальної роботи, а також надання соціальної допомоги, збільшення ресурсів 

клієнта та ресурсів громади.  

Соціальна служба є однією з головних організацій у соціальній сфері. 

Соціальна служба — підприємство, установа та організація різних форм 

власності і відомчої підпорядкованості, а також громадяни, які надають 

соціальні послуги особам, що перебувають у складних життєвих обставинах і 

потребують сторонньої допомоги.  

З методологічного погляду соціальні служби є організаційною формою 

соціальної роботи, оскільки саме вони здійснюють практичну соціальну 

роботу, де працюють соціальні працівники.  

Особливості окремих соціальних служб залежать від їх цільового 

призначення, сфери функціонування і клієнтів, яким вони надають послуги. 

Соціальні служби можуть бути організовані за відомчим або територіальним 

принципом. Водночас відомчі установи є частиною територіальної мережі 

системи соціального обслуговування, хоча вони не завжди цілком інтегровані 

в неї. Відчутну роль у становленні системи соціального обслуговування 

відіграє соціальна політика, яка визначає умови функціонування соціальних 

служб, спрямованість соціального захисту вразливих груп населення.  

Динамічний розвиток інфраструктури соціальних служб забезпечує 

якісне наповнення соціального обслуговування, сутність якого часто 

 наявність ресурсів: людей, матеріалів, технології, інформації тощо; 

 залежність від зовнішнього середовища (економічних умов, громадських 

організацій, законодавчих актів тощо);  

 горизонтальний поділ праці (виділення конкретних завдань), підрозділи, які 

виникли в результаті горизонтального поділу праці;  

 вертикальний поділ праці, спрямований на координацію роботи, тобто 

здійснення процесу управління;  

 необхідність управління  

Загальні риси організації 
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розкривається через аналіз функціонування різноманітних суб'єктів 

соціальної роботи. Загалом, функції та структура системи соціального 

обслуговування населення істотно впливають на теорію і практику соціальної 

роботи через систему соціальних служб та діяльність окремих фахівців. 

Центри соціальних служб можуть надавати психологічні, соціально-

педагогічні, інформаційні, соціально-економічні, юридичні та медичні 

послуги дітям та молоді і сприяють становленню у регіонах позитивної 

соціокультурної ситуації, на що налаштовують працівників соціальних служб 

міжнародні правові документи соціального характеру. 

Принципи реалізації соціальної роботи з дітьми та молоддю в Україні 

можуть бути представлені як:  

1) принцип надання соціальної допомоги молодій людині незалежно 

від її віку, національності, походження, соціального статусу, сфери 

зайнятості, місця проживання, релігійної належності;  

2) принцип гуманності, який виявляється у пріоритеті загально-

людських цінностей, з однієї сторони, та поєднанні інтересів 

суспільства з потребами особистості, з іншої;  

3) принцип інтеграції дії різних соціальних інститутів, які впливають 

на соціалізації особистості дитини;  

4) принцип спирання на позитивний потенціал особистості та її 

прагнення сприймати соціальний вплив;  

5) принцип адаптації у процесі соціально значущої діяльності;  

6) принцип узгодженості близьких і глобальних перспектив соціаліза-

ції особистості, державних та особистісних програм соціального 

розвитку;  

7) принцип комплексного підходу до розв‘язання проблеми форму-

вання соціально компетентної особистості;  

8) принцип етичності характеру соціально-педагогічної діяльності;  

9) принцип поваги до особистості;  

10) принцип безкоштовності обслуговування і коштовності послуг.  

В Україні діє 619 центрів соціальних служб для молоді: Державний 

центр соціальних служб для молоді, 24 обласних, 419 районних, 139 міських, 

22 районних у містах. При центрах соціальних служб діють спеціалізовані 

утворення: служби соціальної підтримки сімей «Родинний дім», служби 

соціально-психологічної допомоги «Телефон довіри», кризові центри 

соціально-психологічної допомоги, центри соціально-психологічної 

реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, мобільні 
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консультативні пункти для ін‘єкційних споживачів наркотиків, служби 

соціального супроводу неповнолітніх та молоді, які знаходяться у місцях 

позбавлення волі та повернулися з них, служби вторинної зайнятості тощо.  

Починаючи  з 2014 року забезпечено функціонування мережі установ, 

що надають соціальні послуги особам, які перебувають у складних життєвих 

обставинах та потребують сторонньої допомоги, що налічує понад 1 тис. 

суб‘єктів, які надали соціальні послуги майже 2,0 млн. осіб, зокрема: 

 658 територіальних центрів соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) (понад 1,6 млн. осіб); 

 311 будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів 

(близько 52,7 тис. осіб). 

Вищезазначені установи продовжували впровадження інноваційних 

соціальних послуг у своїй діяльності, зокрема:  

– соціально-педагогічна послуга «Університети третього віку» (отриму-

вали понад 37 тис. осіб, що більше на 4,5 тис. осіб ніж у 2013 році); 

– паліативний догляд вдома 112 невиліковно хворим громадянам м. 

Києві;  

– надання соціальних послуг мультидисциплінарними командами 

(отримують понад 120 тис. осіб); 

– догляд вдома  осіб з психічними розладами (отримували 913 осіб у 

м. Києві, Черкаській та Харківській областях);  

– денного догляду (отримують у Дніпропетровській, Житомирській, 

Київській, Луганській, Черкаській та Львівській областях); 

– підтримане проживання (утворено відділення підтриманого прожи-

вання при Одеському дитячому будинку-інтернатів); 

– денний догляд дітей-інвалідів.  

У результаті співпраці Міністерства та регіональних органів виконавчої 

влади за рахунок коштів місцевих бюджетів у 2014 році утворено 65 

відділень денного догляду дітей-інвалідів (груп денного перебування дітей-

інвалідів) при діючих соціальних установах, зокрема на базі територіальних 

центрів (9 відділень), дитячих будинків-інтернатів (2 відділення), центрів 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів (54 відділення). У цих відділеннях 

соціальну послугу денного догляду отримують понад 1,3 тис. дітей-інвалідів. 

На сьогоднішній час соціальні служби в Україні знаходяться на початку 

свого шляху: випробовують нові форми роботи, використовують позитивний 

міжнародний досвід, адаптуючи його до місцевих умов і прагнуть працювати 

з найбільш незахищеними верствами населення. 
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Демкович Оксана Володимирівна,  

аспірант кафедри економіки та менеджменту 

факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка 

 

ПРОЕКТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  

ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ  

МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ  

 

На сучасному етапі розвитку суспільства важливого значення набуває 

формування мети проективної діяльності в соціальній роботі. Розв‘язання 

будь-яких соціальних проблем, прийняття будь-якого рішення, а відповідно, і 

проектування, планування соціальної роботи здійснюється за відповідною 

менеджерською логікою. 

Під логікою у менеджменті соціальної робити розуміють процес 

упорядковування послідовності, взаємоузгодженості, обґрунтованості 

процедур, технологій, методів, прийомів відповідно до мети конкретної 

соціальної ситуації, проблеми на обмеженій території діяльності соціальної 

служби.  

Проект завжди розуміється як відповідна менеджерська логіка: 

сформованих і зіставлених з альтернативними цілей, конкретизації кінцевого 

результату та переліку досягнень(досвіду) соціальної служби; визначених для 

створення проектних завдань спеціалізованими закладами професіоналів і 

волонтерів; розробки управлінських рішень, заходів щодо досягнення цілей. 

(Чому і як має бути зроблено; чому саме цій службі робота є під силу; сильні, 

слабкі сторони, ризик; конкуренти та партнери); розроблених та 

затверджених відповідних документів – планів, кошторисів, розрахунків 

щодо використання певних ресурсів(максимально, оптимально).  

Проектування в соціальній роботі – це, переважно, індивідуалізована 

творчість соціального працівника, його особистісний стиль. 

З точки зору практики соціальної роботи, проектування - це, по-перше, 

необхідна складова менеджменту діяльності соціальних служб, фахівців із 

соціальної роботи; по-друге, необхідна складова самоменеджменту фахівця з 

соціальної роботи; по-третє, соціальна технологія (і технологія соціальної 

роботи), спрямована на прогнозування та програмно-цільове здійснення 

соціальних нововведень.  
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Розглянемо специфіку та функції кожного з цих напрямів.  

Як складова менеджменту в соціальній роботі, проектування є засобом:  

 визначення цілей діяльності;  

 прогнозування та оформлення уявлень про ресурси (засоби), 

необхідні для досягнення цілей;  

 організації виконавчих структур, пов'язаних з реалізацією цілей 

(персоналу проекту);  

 визначення критеріїв та процедур моніторингу та оцінки результатів 

діяльності.  

Отже, проектування допомагає менеджерам соціальних служб 

виконувати функцію планування, прогностичну, організаційну, контрольну та 

ряд інших. 

Як складова самоменеджменту фахівця соціальної роботи, проектування 

пов'язано з реалізацією в його діяльності головних (базисних) функцій 

практичної соціальної роботи - діагностичної (оціночної), прогностичної, 

перетворюючої. Майже кожен випадок вдалої соціальної роботи можна 

(досить умовно) поділити на етапи, пов'язані з виконанням таких функцій 

(див. рис. 1). 

 

 
Рис.1. Етапи соціальної роботи 

 

Отже, проектування присутнє в діяльності кожного фахівця із 

соціальної роботи, тобто є засобом його самоменеджменту (управління 

власною професійною діяльністю, передбачення ресурсів, необхідних для 

надання допомоги конкретному клієнту, планування дій тощо). 

1. етап оцінювання випадку (проблемної, життєвої ситуації 

клієнта), тобто передпроектний аналіз; 

2. етап прогнозування (вироблення плану розв'язання проблеми, 

визначення мети і завдань, форм і методів, часових меж, інакше 

кажучи - проектування процесів розв'язання проблеми клієнта), 

тобто етап власне проектування; 

3. етап перетворення (впровадження нового ста ну 

життєдіяльності клієнта, передбаченого планом (проектом), 

тобто діяльність за проектом 
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Нарешті, такі феномени практичної соціальної роботи, як технологія 

та проект, мають багато спільного; коректним, на нашу думку, визна-

ченням накреслень багатьох технологій, буде вираз «проект діяльності» 

(це майже повною мірою стосується описів технологій, призначених для 

процесу навчання, транслювання, впровадження в практику). Процес 

розробки нової технології соціальної роботи важко означити інакше, ніж  

«проектування». 

Неможливо не погодитися з тим, що проектування є потужним засобом 

людської діяльності. Але коректне ставлення до проектування полягає в 

розумінні його інструментальності. Проектування - це лише засіб, але не 

мета. Проектування не варто абсолютизувати. Ці тези особливо актуальні для 

соціального проектування, пов'язаного з безпосереднім впливом на життя 

людей, соціальною дією. 

Проектування (як сукупність прогнозованого, запланованого, 

визначеного) не повинно нівелювати особистість (як клієнтів, так і фахівців із 

соціальної роботи), порушувати права людини, етичні стандарти соціальної 

роботи. Слід пам'ятати, що реалізація проекту, технології пов'язана із 

взаємодією живих людей, потреби, інтереси та здібності яких неможливо 

адекватно, повною мірою відобразити в сухих проектних схемах.  

Проектування є засобом мінімізації помилок у діяльності. Тим більша 

відповідальність за його правильність.  

Іншими межами проектування в практичній соціальній роботі є: 

необхідність узгодження змісту деяких проектів соціальних служб, фахівців 

із соціальної роботи з представниками інших галузей (педагогами, медиками, 

правоохоронними органами та ін.); забезпечення захисту фахівців соціальних 

служб від «професійного вигорання».  

Застосування механізмів проектування відкриває перед соціальною 

роботою широкі перспективи. Проектування дає можливість: повніше та 

ефективніше використовувати здобутки теорії соціальної роботи в практичній 

діяльності фахівців із соціальної роботи, соціальних служб; цього можна 

досягти шляхом проектування технологій соціальної роботи, інноваційних 

соціальних служб, моделей взаємодії соціального працівника та клієнта; 

інтенсифікувати процес соціальної роботи (надавати допомогу ширшому 

колу клієнтів, застосовуючи ту саму або меншу ресурсну базу, чисельність 

персоналу) шляхом чіткого визначення пріоритетних цілей та напрямів 

роботи, прогнозування результатів; досягти адекватного уявлення про 

практику соціальної роботи, глибшого засвоєння практичних умінь та 
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навичок студентами в процесі підготовки фахівців із соціальної роботи (за 

допомогою застосування методу навчальних проектів). 

Отже, роль проектування у практичній діяльності фахівців із соціальної 

роботи, соціальних служб полягає в значущості механізмів проектної 

діяльності для здійснення ефективної соціальної роботи (ефективного 

менеджменту та самоменеджменту, створення та впровадження інноваційних 

технологій соціальної роботи). 

 

 

 

Дубик Вікторія Яківна, 

кандидат економічних наук,  

доцент кафедри економіки та менеджменту 

факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка 

 

МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД УПРАВЛІННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ВІТЧИЗНЯНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

В результаті утвердження України як самостійної, незалежної держави 

було створено необхідні умови для формування в країні ринкової економіки і 

органічного включення її в міжнародний економічний простір, зокрема 

інтегрування до Європейського Союзу.  

На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки одним із значущих 

завдань є підвищення конкурентоспроможності українських товарів та 

зростання попиту на них, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. 

Під таким кутом зору тема дослідження є актуальною як у теоретичному так і 

практичному відношеннях. 

Зазначимо, що питанню вивчення конкурентоспроможності вітчизняних 

товарів на міжнародних ринках присвячено чимало праць зарубіжних та 

українських економістів. Серед зарубіжних авторів, що досліджують 

проблему конкурентноздатності товарів можна виділити Д. Дайнена, М. 

Портера, А. Томпсона, Р. Фатхутдинова, а вітчизняних – М. Войнаренка, Б. 

Кваснюка, В. Лагутіна, А. Пересаду, І. Сіваченка, С. Сокаленка, В. 

Сухарського, А. Філіпенка та ін. Зокрема в їхніх наукових доробках 

розглядаються проблеми формування оптимальної конкурентоспроможної 
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політики України, чинники підвищення конкурентноздатності вітчизняних 

товарів та аналізуються різні підходи до побудови стратегії інтеграції 

української економіки у світову спільноту. Однак і донині залишається багато 

питань щодо підвищення конкурентоспроможності української продукції на 

міжнародних ринках, які потребують дальшого дослідження. 

Відтак, на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки одним із 

значущих завдань є підвищення конкурентоспроможності українських 

підприємств та зростання попиту на їхні послуги, як на внутрішньому, так і 

на зовнішньому ринках. Внаслідок цього керівники підприємств  знаходяться 

в постійному пошуку нових (адекватних умовам конкуренції) інструментів 

управління підприємствами і важелів підвищення їх конкурентоспромож-

ності. Для забезпечення конкурентних переваг необхідно виявити ті 

маркетингові фактори, які впливають на відношення споживачів до 

підприємства та його продукції, та на цій основі розробити адекватну умовам 

зовнішнього середовища програму забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства.  

На сучасному етапі розвитку ринкової економіки в Україні 

першочерговим завданням є неухильне включення вітчизняної економіки до 

системи міжнародного поділу праці та світових інтеграційних процесів. 

Одним з етапів інтеграції нашої держави у світовий простір є входження до 

Європейського Союзу. Відтак, зовнішня та внутрішня стратегія України 

повинна бути спрямована на формування пріоритетів інтеграції. 

Дослідження показують, що забезпечення конкурентоспроможності 

вітчизняних підприємств має відбуватись за рахунок функціонування 

ефективного маркетингового механізму управління нею. Для чіткого 

виокремлення впливу маркетингових чинників на конкурентоспроможність 

підприємства варто окреслити модель конкурентоспроможності, яка 

складається із чотирьох основних компонентів: конкурентоспроможності 

продукції підприємства як базового фундаменту його розвитку; конкуренто-

спроможності торговельної марки підприємства; конкурентоспроможності 

самого підприємства як організаційно-економічної системи та конкуренто-

спроможності потенціалу підприємства, що виявляється у його здатності 

функціонувати на ринку у довгостроковій перспективі, успішно адаптуватись 

до зміни умов і чинників зовнішнього середовища, підтримувати існуючі та 

формувати нові конкурентні переваги. 

Таким чином, базис конкурентоспроможності організації у ринковому 

середовищі формує конкурентоспроможність його продукції, що характери-
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зує її здатність задовольняти краще, ніж конкуренти, потреби споживачів, 

пропонуючи їм унікальні властивості продукції та оптимальне співвідно-

шення «ціна-якість». 

Другим рівнем у ієрархічній моделі конкурентоспроможності 

господарюючого суб‘єкту є конкурентоспроможність торгової марки, що 

формує здатність протидіяти конкурентам та залучати споживачів на 

довготривалій основі. Конкурентоспроможна продукція є передумовою 

формування конкурентних переваг торгової марки (бренду) і в процесі 

управління конкурентоспроможністю торгової марки визначальне місце 

займає саме маркетинг, а саме – політика підприємства у сфері реклами, 

комунікацій, формування іміджу та брендингу.  

Отже, для ефективного включення вітчизняної економіки в світовий 

економічний простір українським підприємствам необхідно надавати такі 

послуги, які будуть конкурентоспроможними на зарубіжних ринках.  

Відтак, можна зробити висновок, що основними умовами виходу 

українських компаній на ринки ЄС є розробка маркетингового механізму 

управління конкурентоспроможністю підприємств, досягнення високого 

рівня конкурентоспроможності всієї економічної системи управління на рівні 

окремого підприємства, галузі, регіону, всього національного господарства 

через створення відповідних умов до співпраці та інтеграції і сприятливого 

інвестиційно-інноваційного клімату в країні. 

 

 

 

Маліновська Ольга Ярославівна,  

кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри економіки та менеджменту 

факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка 

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГУ 

КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КРЕДИТНИХ СПІЛОК 

 

В України кредитні спілки займають вагоме місце в фінансовому 

секторі економіки. Адже вони є одними із важливих інститутів кредитування 

у сегменті фінансових послуг та ефективними інструментами у акумулюванні 

грошових заощаджень та задоволені соціально-економічних потреб, активно 
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конкурують із банками, надаючи своїм членам на вигідних умовах майже 

весь спектр банківських послуг. Актуальність фінансово-кредитного 

кооперативу полягає в тому, що його власниками є ті ж люди, які 

користуються послугами кредитної спілки. На сьогоднішньому етапі кредитні 

спілки знаходяться у процесі відродження. Вони потребують вдосконалення 

як і нормативно-правової бази, наглядового контролю, фінансової 

стабільності так і забезпечення своїх клієнтів та захистом їх прав. На наш 

погляд, саме розбудова системи кредитної кооперації в Україні здатна стати 

тим стрижнем, навколо якого формуватиметься державна політика щодо 

стабілізації (регулювання) та підтримки діяльності кредитних спілок. 

Формування системи державних заходів щодо регулювання та 

підтримки кредитних спілок, з одного боку, зумовить спроможність 

виконувати свої фінансові зобов‘язання перед вкладниками, а з іншого – 

створить необхідне підґрунтя для регулювання їх діяльності та підтримки з 

боку держави.   

В Україні однією з основних проблем у діяльності кредитних спілок є 

захист прав їхніх вкладників. Існує потреба в невідкладних заходах з боку 

законодавчої влади в запровадження рекомендацій з питань усунення причин 

ошуканих вкладників кредитних спілок. Наявні механізми вирішення 

конфліктів, які виникають між споживачами та надавачами фінансових 

послуг є неефективними та потребують додаткових витрат. Населення 

недостатньою мірою володіє інформацією про свої права та обов‘язки як 

споживачів фінансових послуг, тому під загрозою опиняються соціально 

незахищені категорії населення, зокрема пенсіонери.  

Крім того, варто відзначити, що в Україні відсутній механізм системи 

захисту прав споживачів, що, відповідно, зумовлює необхідність його 

розробки на основі узагальнення підходів до системи захисту прав 

споживачів на ринках фінансових послуг (табл. 1).  

Таким чином, формування вищезазначених методичних підходів до 

механізму захисту прав споживачів на ринку фінансових послуг може бути 

підставою для недопущення порушення їх законних прав та інтересів, а також 

підвищення фінансової грамотності населення. Відтак, цей механізм 

запобігатиме застосуванню дискримінаційної практики у діяльності 

кредитних спілок щодо споживачів. 

На ринку фінансових послуг спостерігається низький рівень 

інформаційної прозорості, оскільки надавачі послуг не надають повної, 

достовірної інформації про вартість і умови надання таких послуг та 
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пов‘язані з ними ризики й переваги.  Обґрунтуємо окремі пропозиції щодо 

інформаційної прозорості про діяльність кредитних спілок в Україні. 

Насамперед зазначимо, що чинною нормативно-правовою базою передбачено 

досить непрозору систему інформування учасників ринку фінансових послуг, 

оскільки вона не містить контролю регуляторних органів за рекламою й 

вимог до забезпечення прав споживачів на повну та достовірну інформацію 

щодо послуги. 

 

Таблиця 1 
Механізм захисту прав споживачів кредитних спілок* 

Ключові аспекти Детальніше 

Мета 
Гарантування прав і виконання обов’язків кредитних спілок, а 

також забезпечення недоторканості прав споживачів кредитних 
спілок 

Основні позиції 

об’єктивність; 
державне регулювання; 

транспарентність; 
рівень фінансової грамотності споживачів; 

захист персональних даних; 
належний рівень конкуренції. 

Напрями 
діяльності 

захист прав споживачів; 
підвищення рівня прозорості інформації; 

підвищення рівня фінансової обізнаності споживачів; 
розроблення ефективної системи вкладів; 

розроблення надійної системи рекламної інформації; 
вдосконалення системи пруденційного регулювання. 

Нормативно-
правове 

забезпечення 

перегляд ЗУ «Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб» 
перегляд ЗУ «Про рекламу» 

перегляд ЗУ «Про кредитні спілки» 

*Джерело : узагальнено автором 

 

Розглядаючи питання щодо інформаційної прозорості фінансових 

послуг, на нашу думку, необхідно реалізувати на законодавчому рівні 

питання рекламної інформації про діяльність кредитних спілок, оскільки 

використовуючи недостатню фінансову грамотність споживачів, компанії які 

не відносяться до фінансових установ, даючи неправомірну рекламу, вводять 

в оману громадян, завдаючи суттєвої шкоди їхнім фінансовим інтересам та 

діловій репутації фінансових установ, які здійснюють свою діяльність 

правомірно. Така негативна практика суттєво знижує імідж кредитних спілок 

і, головне, шкодить фінансовому ринку України, погіршує інвестиційний 

клімат у державі. 

Тому на наш погляд першочерговим є впровадження змін до ЗУ «Про 

рекламу» щодо діяльності кредитних спілок, а саме:  
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 впровадження у законодавство про фінансові послуги  поняття 

«необхідна, достовірна інформація про умови надання споживачеві 

фінансових послуг» та відповідальність за ненадання такої 

інформації; 

 впровадити у законодавство стосовно рекламних послуг, пов‘язаних з 

залученням коштів населення, норм, що така реклама не повинна 

містити розмірів очікуваних дивідендів та розмірів майбутніх 

прибутків, а повинна містити номер ліцензії, дату її видачі та 

найменування органу, який видав цю ліцензію для окремої 

фінансової установи.  

Отже, необхідно обирати наступні напрями у вдосконаленні діяльності 

кредитних спілок на фінансовому ринку, що забезпечують досягнення 

соціальної справедливості при здійсненні надання ними фінансових послуг. 

Передусім це стосується створення умов для створення основного 

фінансового центру системи кредитної кооперації – кооперативного банку, 

який надасть можливість шляхом об‘єднання засновниками пайових внесків 

концентрацій їх капіталів, а відтак підвищить рівень їх загальної ліквідності 

та платоспроможності. За умов реалізації такого фінансового центру системи 

кредитної кооперації можна здійснювати рефінансування, диверсифікацію 

ризиків, отримати доступ до міжбанківської системи розрахунків, мати змогу 

забезпечувати перекази коштів у межах платіжної системи. 

Характеризуючи запровадження належного нагляду через 

удосконалення пруденційного нагляду за діяльністю кредитних спілок, слід 

відзначити, що спеціальний уповноважений орган виконавчої влади, крім 

вимог, установлених Законом України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг», отримає можливість встановлювати 

вимоги: поширення підходів до системи управління й контролю; 

забезпечення належного рівня капіталізації, ліквідності та рентабельності 

діяльності; визначення переліку інформації, яка повинна бути доступною для 

членів кредитних спілок; застосування загальних умов розповсюдження 

реклами; розширити вимоги до аудиторів,  які мають  право здійснювати 

аудит кредитних спілок.  

Встановлення зазначених вимог, а також контроль та нагляд за їх 

дотриманням з боку держави створить умови для захисту прав споживачів 

фінансових послуг, що надаються кредитними спілками. 
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Завальницька Надія Богданівна, 

кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри економіки та менеджменту 

факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ТУРПРОДУКТІВ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ 

 

Сьогодні туризм  визнано однією з пріоритетних галузей економіки 

України, тому завдання забезпечення високої конкурентоспроможності 

туристичного продукту є вкрай актуальним і важливим, адже саме 

конкурентоспроможний турпродукт зможе повністю задовольнити зростаючі 

вимоги споживача та забезпечити прибуток для виробника. І чим якісніше 

будуть задоволені запити споживача, тим більші вигоди отримає виробник. 

Ці вигоди будуть виражатися не лише у фінансових показниках, а, в першу 

чергу, у формуванні позитивного образу, бренду, що в кінцевому рахунку 

знову ж таки призводить до фінансових переваг. 

Конкурентоспроможність товару (послуги) — це ті властивості, які 

відрізняють його від товару чи послуги  конкурента за ступенем відповідності 

конкретній суспільній потребі  й за витратами щодо її задоволення. Чим 

вищий ступінь задоволення споживачів товаром і менший рівень витрат на 

його виробництво, тим вищим є показник його конкурентоспроможності. При 

цьому споживач прагне витратити найменше коштів для придбання товару. 

Чимало вчених намагалися кількісно виміряти конкурентоспро-

можність товару, однак до сьогодні однозначної відповіді на це питання не 

отримано. Значним внеском у вирішення цієї проблеми стали роботи 

американського економіста  М. Портера, який ввів поняття «цінності 

товару для споживача», як нової базової категорії. За його твердженням 

фірма-споживач здійснює свою діяльність з метою отримання прибутку, а 

тому з її точки зору цінність будь-якого придбаного товару прямо 

залежить від прибутку, який принесе використання цього товару. Ця 

величина є конкретною й може бути підрахованою. В умовах підвищення 

ціни вигідність придбання товару фірми-споживача зменшується до тієї 

межі, коли додаткові витрати зрівняються з додатковими доходами. Ця 

величина задовольняє знамените правило рівності граничних витрат 

граничному доходу, однак не з точки зору виробника, а з позицій 
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споживача. Виходячи з цього, споживчою цінністю товару є максимальна 

ціна, яку споживач готовий заплатити за нього.  

Вагомий внесок в дослідження проблем формування та забезпечення 

конкурентоспроможності зробили Портер М., Ансофф І., Градов А.П., 

Дикань В.Л., Іванов І.Б., Герчикова І.Н., Мазаракі А.А., Ушакова Н.М., 

Литвиненко А.Т., Смолін І.В., Балабанова І.В., Шишкова О.Є та інші, які 

встановили загальні закономірності, виявили особливості формування та 

спрогнозували стратегію розвитку конкурентоспроможності товарів (послуг) 

та підприємств на національному та міжнародному ринках. 

Однак, на нашу думку, успішне забезпечення конкурентоспроможності 

товару (послуги) можливе, в першу чергу, за рахунок того, що будуть 

враховані не лише перманентні, але й особливі та специфічні запити 

потенційного  цільового споживача. З огляду на це, мета дослідження полягає 

у висвітленні процесу формування конкурентоспроможного турпродукту з 

максимальним врахуванням  запитів його цільових покупців. 

До прикладу, створимо історично-ностальгійний тур, який може 

вважатися конкурентоспроможним тими потенційними його споживачами, 

які закохані в історію та мають польське родове коріння:  

а) маршрут: м. Львів – м. Городок (ознайомлення з історією міста, його 

пам‘ятками архітектури та історії, зокрема Церквою Миколая з дзвіницею 

(1510р.), Дерев'яною Іванівською церквою (1670р.), Костелом з дзвіницею 

(ΧV-ΧVΙΙΙ ст.), Млином (початку ΧVΙ ст.), Дзвіницею (ΧVΙΙΙ ст.), 

Городоцькою ратушею) – м. Комарно (ознайомлення з історією міста та 

пам‘ятками архітектури, відвідини руїн замку Лянцкоронських, ознайомлен-

ня з видатними постатями, які народились в м. Комарно, відвідування Малої 

академії мистецтв) – м. Великий Любінь (відвідування  палацу Бруницьких, 

католицького костелу Богоматері Ченстиховської, дерев‘яної Миколаївської 

церкви (1854 р.), санаторію ―Великий Любінь‖) - м. Львів; б) тривалість: 1 

день; в) загальна протяжність маршруту: 93,5 км. 

Городок - місто, адміністративний центр Городоцького району 

Львівської області. 1213 р. – перша літописна згадка про Городок. Пов‘язана 

ця згадка із боротьбою руських князів Данила Галицького та Мстислава 

Удатного за землі Галицько-Волинського князівства, на які претендували 

польський король Лесько й угорський королевич Коломан. Древній Городок 

мав вигляд фортеці, яка була оточена водами Верещиці, ставами та важко 

доступними болотами. Вдале розташування міста дає змогу стати важливим 

торгівельним центром. Особливо знаними були склади кухонної солі, тому 
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місто стали називати  Городок Сільний. Мішок із сіллю і тепер зображений на 

гербі та прапорі міста. 

У 1389 р. король Ягайло надає Городку Магдебурзьке право, чим сприяє 

зростанню добробуту місцевих мешканців. Старовинні будівлі монастиря і 

костьолу, які були збудовані за короля Ягайла, збереглися й досі. В 1420 р. 

король Ягайло поселив в місті 6 католицьких монахів з Ордена Франціш-

канців. Королівський уряд побудував для них костьол і монастир біля замку. 

Українців ж витіснили на Львівське, Вишнянське, Заставське передмістя.  

У другій половині ΧVΙΙ-ΧVΙΙΙ ст. місто занепало. Цьому теж посприяла 

битва під Городком за часу Хмельниччини. Великої шкоди завдала місту 

навала турецьких військ. У 1672 р. турецький паша Омер-Алі захопив місто 

та зруйнував його. У 1772 р. Східна Галичина відходить до Австрії, але 

Городок цісарським декретом залишається під управлінням магістрату. У 

1808 р. тут діє двокласна мішана школа, де навчання проводять українською 

мовою. Тоді ж Лонгин Озаркевич відкриває адвокатську контору, а неподалік 

костьолу будує власний будинок, який стає осередком українського руху.  

Комарно – місто Городоцького району Львівської області. Чисельність 

населення ≈ 3,9 тис. жителів. Сама назва походить від слова «комарі», що 

свідчило про наявність великої кількості цих комах у заболоченій місцевості. 

Незважаючи на те, що виникло Комарно у ХІІ ст., однак людські поселення 

тут були давно: в 1936 р. тут було розкопано курган зі знахідками, що 

відносяться до ІІ тисячоліття до н.е. Перша згадка про місто  припадає на 

1471 р.  

Одним з перших власників Комарно був боярин Митко Друцький. 

Пізніше власниками були Станіслав та Оттон з Ходча, з 1578 р. — Ян 

Милецький, а з 1590 р. — Ян Остророг. Цей список також містить імена 

магнатів  Вишневецьких,  Огинських та Лянцкоронських.  

У 1473 р. король Польщі Казимир ІV Ягелончик дарує Комарному 

Магдебурзьке право. Місто негайно скористалося привілеєм і почало 

розбудовуватись. У цьому ж  році було закладено костел і замок.  

Під Комарном у 1672 р. польське військо під проводом Яна Собеського, 

маючи всього лише 2,5 тис. війська, розгромило 10-тисячний турецький 

бамбул Нуреддина Сафі Гінея, звільнивши при цьому 10 тис. невільників.  

Про ці ворожі набіги ще й досі нагадують тут фрагменти оборонних валів і 

ровів. 

В Комарно буде цікаво оглянути старовинну архітектурну споруду – 

руїни Палацу Кароліни Лянцкоронської. Знаходиться він вже на околицях 
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міста, в «загубленому» лісопарку. В міжвоєнні роки в палаці функціонувала 

польська школа. Але раніше в стінах палацу мешкала Кароліна 

Лянцкоронська, улюблена та найталановитіша дочка  графа Кароля. Як 

виглядав ще один палац польських магнатів, зараз можна дізнатися хіба що з 

ілюстрацій до книги Кароліни „Wspomnienia wojenne‖, яку видали у 2001 р. в 

Польщі. Зараз палац перебуває в стані руїни.   

Кароліні Лянцкоронській, останній в роду Лянцкоронських, пощастило 

жити в трьох сторіччях: ХІХ, ХХ та ХХІ. Вона народилася в 1898 р., а 

померла - в 2002-му. Мала ступінь доктора філософії та мистецтвознавства, 

була видатним спеціалістом з італійського Ренесансу. У 1934 р. захистила 

докторську дисертацію у Львівському університеті, тим самим стала першою 

жінкою в Польщі, яка отримала науковий ступінь з мистецтвознавства, та 

першою жінкою, яка захистила докторат у Львівській alma mater. Після 

смерті батька отримала родинний маєток в Комарному, однак  проживала 

більше у Львові. Протягом кількох років (до 1940 р.) пані Кароліна викладала 

в Львівському університеті. У 2000 р. фонд Лянцкоронських виділив 14 000 

дол. для музею східних культур у Золочівському замку. 

Біля  річки  Верещиці за 28 км від Львова розкинулось невелике селище 

міського типу на 4,5 тис. жителів - Любінь Великий. В дослідженнях 

істориків є посилання на ХІІІ ст., коли,  нібито, було вже відоме це 

поселення, яке   називалося Любинегородом   чи  Любинцем. Щоправда,  вже 

у 1648 р., коли місто було зруйновано татарами,  а населення міста погнали в 

полон,  з‘являється назва Любінь. І не один, а Любінь Великий і Любінь 

Малий. Поділ одного міста на дві окремі територіальні одиниці відбувся в 

середні XV ст. Так вони існують й дотепер.   

У Великому Любені можна відвідати Палац Браницьких, який був 

відреставрований у 2006—2007 рр. завдяки фінансовій допомозі громадянина 

Швейцарії отця Роберта Готса (понад 3 млн.грн.) і понад 1 млн.грн. - з 

обласного бюджету. Власниками цього замку були: Парави (їм Любінь 

дарував ще король Владислав Ягайло), потім  Вільчеки,  Гумецькі, а від них – 

Свідзинським, після яких перейшов  Яблоновським. Уже у 1849 р. власником 

Любіня став Констант Бруніцкі, згодом його син Адольф, який, будучи 

власником Любіня до 1939 р., загинув у Сибіру у 1941 р. 

Саме за часів Яблоновських Великий Любінь і став відомий як значний 

сірководневий курорт. Також він став таємним портом кохання молоденької 

красуні Софії з Яблоновських, графині Скарбкової, і  відомого тоді у 

львівських салонах  капітана штабу Наполеона графа Александра Фредра, 

http://www.znak.com.pl/book.php?id=1094
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
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відомого поета, драматурга, комедіографа. Софія з Яблоновських народжує 

Фредру трьох дітей і згодом стає бабцею по материнській лінії митрополита 

Андрея Шептицького. 

У Любіні Великому є лікувальні джерела, які  були відомі ще в 

далекому минулому. Наприкінці XVI ст.  тут була збудована перша 

примітивна лікарня. Однак, під час одного з татарських нападів у 1624 р. 

курорт був зруйнований.  Лише на кінець XVIII ст. його відбудували знову.  

Це лише незначна частина тої інформації, яку можна розмістити у 

матеріалах  даного туру. Однак, з таким змістом історично-ностальгійний тур 

можна вважати конкурентоспроможним, адже, побувавши у ньому, 

польський турист зрозуміє, що історія його народу є цікавою і змістовною.   

 

 

 

Пак Наталія Тадеушівна, 

кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри економіки та менеджменту 

факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка 

 

ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО  

УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Велика різноманітність природно-економічних умов і їх територіаль-

ного поєднання, неоднаковий рівень соціально-економічного розвитку 

окремих територій України вимагає вироблення регіонального підходу до 

вирішення актуальних проблем її економіки, а відтак і до економічної 

політики в країні. 

Перенесення центру ваги на соціально-економічний розвиток регіонів – 

це запорука успіху ринкових перетворень у нашій державі. Уніфіковані 

підходи до проведення економічних реформ приречені на невдачу. Стоїть 

завдання створити таку господарську систему, яка б орієнтувалась на вибір 

найефективніших варіантів використання наявних факторів виробництва та 

забезпечення сприятливих соціально-економічних умов життєдіяльності. 

Регіональні дослідження були в полі зору українських науковців ще на 

початку і в середині ХХ ст. Ними займалися А. Ващенко, К. Воблий, 

А. Діброва, П. Першин, С. Рудницький та ін. Поступово сформувалися 



 

 
269 

потужні школи дослідження проблем регіонального соціально-економічного 

розвитку, визначальний внесок у створення яких зробили М. Долішній, Б. 

Данилишин, С. Дорогунцов, Ф. Заставний, І. Лукінов, І. Михасюк, В. Павлов, 

М. Паламарчук, Є. Пірожков, М. Пістун, В. Пила, С. Писаренко, В. Поповкін, 

О. Шаблій, І. Школа. Після здобуття Україною незалежності регіональні 

дослідження активізувалися. 

У сучасній теорії управління та економічній практиці поряд з терміном 

«територіальне управління» застосовується термін «регіональне управління». 

В науковому сенсі  ці терміни містять принципові відмінності, зумовлені 

сутністю самого терміну «регіон». 

Коротко зупинимося на характеристиці терміну «регіон». Науковці 

стверджують, що даний термін був відомий вже в кінці ХІХ століття. В 

Словнику іноземних слів І. Ф. Бурдона і А. Д. Міхельсона (1877р.) цей термін 

визначався як „країна, область, простір, повітря‖. В географії і регіональній 

економіці регіон вважається багатозначним поняттям. Він вживається як 

синонім терміну „район‖, звідси – регіональний, тобто той що відноситься до 

району, районів. 

Регіон (від лат. regio (regionis) – область, країна) – це територія, яка за 

сукупністю явищ або ознак відрізняється від інших територій і 

характеризується єдністю, взаємозв'язком елементів, що її складають, і 

цілісністю, що є закономірним результатом її розвитку. Найважливіша 

характеристика регіону – його цілісність, що має певну спільну (схожу) 

характеристику природно-географічних, соціально-економічних, 

демографічних, національно-культурних, історичних та інших ознак.  

Однак наведене визначення не є однозначним. В різних країнах воно 

розуміється по-різному. Так, існує ще таке визначення регіону: регіон – 

основна складова частина територіального устрою країни, що визначена 

єдиною політикою державного регіоналізму і має організаційну 

відособленість, цілісність, економічну і демографічну самодостатність, 

систему державних органів, які є елементами (підсистемами) державної 

структури влади й управління країною. Під „регіоном‖ у нашій країні 

розуміють частину державної території, яка має певні природно-кліматичні, 

економічні, етнокультурні, історичні та інші особливості. Ще більш 

конкретне визначення регіону подано в Концепції державної регіональної 

політики – це Автономна Республіка Крим, області, міста Київ і Севастополь. 

Тобто, у просторовому аспекті він може збігатися з територією 

адміністративно-територіальних утворень (областю, низовим адміністратив-
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ним районом, містом) або поєднувати їх разом, однак, оскільки це частина 

державної території, він не може виходити за межі країни. Peгioн представляє 

собою єдність природного, матеріального (створеного людиною) та 

соціального середовища. 

Згідно з визначенням, даним у Хартії регіоналізму, прийнятій 

Європейським парламентом в 1988 p., регіоном є „...гомогенний простір, який 

має фізико-географічну, етнічну, культурну, мовну спільність, а також 

спільність господарських структур та історичної долі‖. 

Наведене визначення з Європейської хартії регіоналізму в цілому 

збігається з розумінням поняття регіон у нашій країні. Відмінність лише в 

тому, що у вітчизняному викладі замість „гомогенного простору‖ 

використовується поняття „частина державної території‖. Але в цій 

відмінності, напевне, й полягає принципово різний підхід до завдань і ролі 

регіональної політики та форм її здійснення в країнах ЄС і в Україні. 

Європейське розуміння регіону як гомогенної, тобто однорідної, території 

дозволяє території регіону «виходити» за межі державних кордонів, а отже, й 

здійснювати функції міжнародного характеру, виконуючи рішення 

наднаціональних органів правління. У нас усе це обмежується рамками 

національних кордонів. 

Регіон як цілісне соціально-економічне територіальне утворення може 

мати характерні, властиві тільки йому, риси розвитку, структуру 

господарства й народногосподарську спеціалізацію. Він же може мати й свої 

специфічні проблеми. Тому від того, наскільки правильно й вдало визначені 

регіони, ступінь відповідності їх системі адміністративно-територіального 

устрою країни, а також сформульовані критерії їх розвитку, багато в чому 

залежить успіх реалізації регіональної політики. Попередньо ми встановили, 

що:  

регіон – основна складова частина територіального устрою країни. 

Соціально-економічна однорідність регіону є привабливою рисою регіону як 

об‘єкта управління, але для того щоб регіон набув статусу об‘єкта управління 

необхідно, щоб межі регіону збігалися за адміністративними межами. Тобто 

держава законодавчим актом визначає адміністративно-територіальний 

устрій закріпляє адміністративні межі. Так утворюються адміністративно-

територіальні одиниці (АТО).  

Під терміном «регіональне управління» розуміють управління будь-

якою територією  незалежно від існуючих  політичних та  адміністративно- . 

територіальних кордонів. 
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Засади регіональної влади в Україні визначені її Конституцією і за 

принципами організації загалом відповідають європейській змішаній елітній 

моделі. Остання ґрунтується на поєднанні прямого державного управління та 

місцевого самоврядування, але у цій системі органи місцевого 

самоврядування стоять осторонь від органів державної виконавчої влади 

(центральних виконавчих органів влади і держадміністрацій) і не мають 

законодавчо визначеного підпорядкування. Отже, відносини між державною 

владою і місцевим самоврядуванням складаються не на користь останнього і 

неповною мірою відповідають демократичним засадам, закладеним в 

Європейській Хартії про місцеве самоврядування. 

Одним з найважливіших напрямів вирішення цього завдання є 

формування науково-обґрунтованої регіональної економічної політики.  

Існують усі підстави ще і ще раз привертати увагу до проблем необхідності 

регіоналізації економічних реформ, кінцевою метою яких є економічне 

зміцнення держави і досягнення високого рівня життя населення. 

Особливістю сучасного етапу розвитку країни є втілення в життя 

адміністративної  реформи, яка забезпечить фінансову незалежність регіонам. 

Враховуючи все сказане вище щодо визначення регіональної політики, 

гадаємо, що не буде помилкою стверджувати таке: регіональна політика – це 

спеціалізована регіонально орієнтована діяльність держави і державно 

орієнтована діяльність регіонів за умови оптимальних взаємовідносин 

державних і регіональних рівнів управління, результатом яких повинен бути 

ефективний розвиток регіонів і держави в цілому, спрямований на подолання 

просторових диспропорцій. 

Проведення науково-обґрунтованої регіональної економічної політики 

передбачає не лише виявлення матеріальних та інших резервів, можливостей 

удосконалення суспільної організації та управління регіонами, ефективного 

зростання обсягів матеріального виробництва і покращання добробуту 

населення, суспільного прогресу в цілому.  

Основними напрямками створення ефективної системи регулювання 

економічного розвитку регіону мають стати: 

 моніторинг соціально-економічного розвитку регіону; 

 удосконалення організації системи управління територією; 

 реструктуризація і розвиток промислового виробництва регіону; 

 регіональна інвестиційна діяльність; 

 розвиток бюджетно-фінансової системи регіону; 

 забезпечення збалансованості регіонального ринку праці. 
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На сьогодні актуальним є питання зміцнення фінансової основи 

місцевого самоврядування та покращення бюджетного забезпечення 

територіальних громад. В цьому контексті, одним з головних завдань 

бюджетної політики не тільки на 2015 рік, а й на довгострокову перспективу, 

має стати створення умов для реалізації принципу фінансової автономії 

місцевого самоврядування: створення системи самодостатніх місцевих 

бюджетів та побудови справедливих міжбюджетних відносин державного та 

місцевих бюджетів. 

Сьогодні в Україні існує низка проблем в фінансовому забезпеченні 

органів місцевого самоврядування, зокрема пов‘язаних із: невідповідністю 

між завданнями органів місцевого самоврядування і ресурсами, необхідними 

для їх виконання; невизначеністю критеріїв фінансового вирівнювання та 

розподілу місцевих субвенцій; необґрунтованим обмеженням використання 

позикових капіталів; суттєвим домінуванням трансфертів над власними 

фінансовими ресурсами; обмеженою часткою надходжень від місцевого 

оподаткування  

Кожен орган влади повинен володіти своїми фінансовими джерелами, 

достатніми для вирішення соціально – економічних завдань 

регіону. Бюджетні надходження є потужними важелями стимулювання 

суспільного розвитку, регулювання економічного розвитку області. 

Відбувається поступове погіршення економічної структури видатків місцевих 

бюджетів. Місцеві бюджети продовжують забезпечувати в першу чергу лише 

виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, оплату 

енергоносіїв, пільг і субсидій населенню тобто виконують переважно функції 

«соціального гаманця». Частка видатків на захищені статті в загальному 

обсязі видатків біль шості місцевих бюджетів сьогодні становить в 

середньому 80-85%. 
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Комарницька Ганна Омелянівна, 

кандидат економічних наук,  

доцент кафедри економіки та менеджменту 

факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка 

 

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТ 

 

Сьогодні найкращі умови для подальшого зростання мають найбільші 

міські поселення. Саме тут відбуваються найбільші соціально-економічні 

зміни. Поступово насичуючись виробничою та соціальною (в тому числі 

ринковою) інфраструктурою, ці населені пункти стають сприятливими для 

розміщення складних виробництв, розвитку сфери послуг, управлінської 

діяльності. Мета процесу стратегічного планування соціально економічним 

розвитком міст – підготовка комплексного й інтегрованого стратегічного 

плану розвитку територіальної громади. 

Стратегічний аналіз соціально-економічного розвитку міста є продуктом 

спільного вибору лідерів громади на основі досягнення консенсусу. В основі 

стратегічного аналізу на нашу думку варто використовувати принцип 

зосередження зусиль на пріоритетних питаннях розвитку. Найбільш критичні 

питання, це створення сприятливого бізнес-середовища та залучення 

інвестицій, розвиток людських ресурсів та розвиток інфраструктури. Для 

кожного з цих питань треба складати окремі плани дій, впровадження яких 

призведе до поліпшення конкурентної позиції міста. Плани дій потрібно 

розробляти з органами самоврядування також з допомогою людей, які мають 

професійні знання та досвід у відповідних сферах, або до службової 

компетенції яких входять відповідні питання. Стратегічний аналіз соціально - 

економічного розвитку ґрунтується на амбітному баченні майбутнього 

зростання. Питання створення сприятливого бізнес-середовища та залучення 

інвестицій належить до універсальних чинників, що обумовлюють розвиток 

місцевих економік, тоді як критичні питання, пов‘язані з розвитком людських 

ресурсів та розвитком інфраструктури, віддзеркалюють очікуваний високий 

потенціал зростання, який має генерувати успішне впровадження стратегії 

управління соціально економічним розвитком міст. 

З метою розроблення регуляторної політики щодо економічного 

розвитку міст у світовій практиці широко застосовують стратегічне 
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планування, процес якого можна подати у вигляді низки кількох послідовних 

етапів (рис. 1.1). Основні з них: організація роботи; здійснення стратегічного 

аналізу; прогнози; моделювання сценаріїв; стратегічний вибір; розробка 

плану дій (цілі, завдання); громадське обговорення; ухвалення стратегії; 

моніторинг; впровадження стратегічного плану.  

 

 
*Доповнено за [Місцевий економічний розвиток [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.mled.org.ua/] 

Рис. 1.1. Процес стратегічного планування економічного розвитку міста 
 

 

Етап організаційного забезпечення у процесі стратегічного планування 

дуже важливий, адже від нього залежить адекватність і якість самого 

процесу. На цьому етапі формується центральний орган стратегічного 

планування, якому громада делегує право та наділяє відповідальністю за 

формулювання і прийняття стратегічних рішень стосовно її майбутнього. 

Робоча група − легітимний робочий орган, щодо якого приймається 

відповідне розпорядження міського голови і діяльність якого поширюється на 

весь період планування. Крім цього, на першому етапі залучаються місцеві 

експерти, котрі беруть участь у підготовці дослідницько-аналітичних 

матеріалів для стратегії, а також відбувається цілковите організаційне й 

інформаційне забезпечення процесу.  

На етапі стратегічного аналізу формується профіль міста, який містить 

дослідження зовнішнього оточення громади з метою виявлення потенційних 
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можливостей для економічного зростання. Аналіз основних соціально-

економічних і демографічних тенденцій дає підставу для прогнозування 

розвитку цих тенденцій на період планування, а відтак − формулювання 

базового, або інерційного сценарію розвитку міста з урахуванням того, що 

нічого спеціально не буде здійснюватися для впливу на виявлені тенденції.  

Інший важливий документ етапу стратегічного аналізу − вивчення 

громадської думки у бізнес-середовищі з метою оцінки підприємницького 

клімату, що належить до об‘єктів стратегічного плану. Дослідження можна 

проводити, застосовуючи метод анкетування за відповідною методологією. 

Подальший крок у методології стратегічного планування − 

формулювання бачення, що містить обриси стратегічних пріоритетних сфер 

міста і слугує базовою формулою для маркетингової стратегії.  

Завершальний етап стратегічного аналізу й одночасно перший і 

стратегічно найважливішим крок етапу планування − здійснення 

стратегічного вибору. Аналіз виявлених ключових чинників впливу на 

траєкторію розвитку дає змогу визначити стратегічні напрями економічного 

розвитку, тобто здійснити стратегічний вибір і декларування цих 

стратегічних пріоритетних напрямів розвитку.  

Стратегічний вибір у методологічному сенсі − серцевина процесу 

планування, від якої, власне, починається розроблення плану дій − 

формулювання проблем за кожним стратегічним напрямом. Стратегічні 

проблеми слугують відправним пунктом для побудови системи цілей плану – 

від означеної мети до операційних цілей і завдань, котрі в процесі 

запровадження стратегії переформатовуються на проекти за принципами та 

правилами проектного менеджменту.  

Завершальний етап процесу стратегічного планування − створення 

системи її впровадження, моніторингу, оцінювання й оновлення.  

Отже, важливу роль у соціально-економічному розвитку держави та 

формуванні трудового потенціалу належить містам. Місто як універсальне 

утворення є водночас пунктом зосередження населення, обслуговуючої 

інфраструктури і концентрації промислової діяльності. Для більш успішного 

функціонування  міста необхідно обов‘язково здійснювати стратегічне 

планування соціально економічним розвитком міського середовища, що 

дозволить оцінити доцільність тих чи інших проектів локального розвитку. 

Основні поняття моделей стратегічного плану (економічного розвитку, 

підвищення конкурентоспроможності, сталого розвитку) в українській 

практиці застосовувались залежно від ідеології міжнародної технічної 
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допомоги, в межах якої розроблялися стратегії. Вибір моделі ґрунтується на 

висхідних системних умовах, з котрих починається процес планування та 

залежать від обраного масштабу плану. В першу чергу потрібно було 

визначити який саме вид стратегії нам варто застосувати, адже в теорії 

стратегічного планування, крім різних шкіл, присутні багато принципово 

різних розумінь. Найбільш поширеними є розуміння стратегії як 

довгострокового плану дій та розуміння стратегії як узгодженого напрямку 

дій. Стратегія як план на сьогодні є домінуючим сприйняттям, але сучасні 

спеціалісти і консультанти з стратегічного розвитку все частіше звертають 

увагу на стратегію як узгоджений напрямок. Це обумовлено тим, що зовнішні 

умови стають все більш динамічними і складання плану в довгостроковій 

перспективі не виправдовує себе через постійну необхідність вносити 

численні зміни. 

 

 

 

Гасюк Руслана Володимирівна, 

аспірант кафедри економіки та менеджменту 

факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка 

 

ПРОБЛЕМНІСТЬ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ У ПРИКОРДОННІЙ ТЕРИТОРІЇ 

 

Зазначимо, що сучасний соціально-економічний розвиток 

прикордонних територій західного регіону України на даний час явно 

недостатній, що проявляється у певній стагнації результативності від їхньої 

фінансово-господарської діяльності та накопиченні проблемних питань. Так, 

регіон володіючи суттєвим фінансово-інвестиційним потенціалом, не в 

повній мірі використовує об‘єктивні переваги сусідства з країнами 

Європейського Союзу (ЄС) та наявні транзитні можливості. Означене 

обумовлює та призводить до подальшого зниження рівня зайнятості і 

збільшення обсягів безробіття, масової міграції населення, погіршення 

показників віддачі від інтелектуально-кадрового капіталу, спаду обсягів 

виробництва і продажу товарів та послуг, збільшення кількості збиткових 

підприємств, зниження ділової активності, погіршення якості життя 

населення, а, загалом, як до зниження тривалості життя так спаду 
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благополуччя населення в прикордонних територіях. Додатково на ці 

багатопараметричні процеси накладаються: інфляція, знос основних фондів, 

сильні міграційні тяжіння, старіння населення. 

На думку автора, відчутною проблемністю фінансово-господарської 

діяльності у прикордонних територіях західного регіону України також є: 

погіршення загального стану та можливостей використання їхньої соціальної 

та комунальної інфраструктури, інституційного середовища, якості 

інтелектуально-кадрового та людського капіталу; нарощування соціально-

демографічних проблем і неконтрольованих міграційних потоків; 

недостатньо ефективне використання наявного ресурсного забезпечення та 

транспортно-логістичного потенціалу; певні проріхи із залученням потужних 

інвесторів у виробничу сферу. 

Виходячи з цього, відновлення і активізація темпів соціально-

економічного територіального розвитку та забезпечення більш ефективного 

використання економічного, трудоресурсного, природно-рекреаційного, 

транспортно-транзитного потенціалу потребує обґрунтування пріоритетів та 

визначення дієвих механізмів розвитку прикордонних територій західних 

регіонів України на коротко-і середньотерміновий періоди із встановленням 

чітких орієнтирів, які можливо буде контролювати. 

Об‘єктивно, що стратегічними напрямами державної регіональної 

політики на даному періоді мають стати: розвиток соціальної сфери (зокрема, 

розбудова та підвищення ефективності функціонування об‘єктів соціальної 

інфраструктури), перспективних для територій видів економічної діяльності – 

туризму і рекреації, транспорту, сільського господарства, малого і середнього 

підприємництва у промисловості, будівництві, енергетиці, логістиці та 

торгівлі, сфері послуг. Цілеспрямоване стимулювання їх активізації повинно 

опиратися на удосконалення базового стану інвестиційного середовища та 

розбудову інституційної інфраструктури, виходячи з пріоритетів розвитку 

території. 

Окрім того, в організаційному та управлінському аспекті розвиток 

прикордонних територій західних областей України потребує удосконалення 

інституційного середовища реалізації інфраструктурного потенціалу, 

впровадження європейських норм місцевого самоврядування, міжмуніци-

пального та транскордонного співробітництва на різних рівнях, врахування 

практики проведення децентралізації владних повноважень. 

Відзначимо, що, на жаль, негативна динаміка соціально-економічного 

розвитку прикордонних територій західних регіонів України відображається 
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у таких тенденціях як: зменшення обсягів господарської діяльності, 

погіршення фінансово-економічних результатів підприємств (зокрема, у 

сільському господарстві), зниження ділової активності населення, скорочення 

чисельності суб‘єктів малого бізнесу, погіршення соціальних параметрів 

розвитку, зменшення обсягів зовнішньоекономічної діяльності та 

транспортних перевезень, нераціональна структура капітальних інвестицій, 

наростання рівня зносу основних фондів. 

Сумарно, на думку автора, фінансово-господарський розвиток 

прикордонних територій західних регіонів України (зокрема, на прикладі 

Львівської області) характеризується такими негативними проблемними 

рисами: 

1. Обмеження фінансових можливостей покращення рівня господар-

ських і соціальних показників розвитку територій. 

2. Зниження темпів і проявлення негативної синергічності у можли-

востях фінансово-господарського розвитку. 

3. Відчутна асиметрія у структурі капітальних інвестицій з 

переважанням інвестицій у житлове будівництво, що призводить до 

дисбалансу у розвитку окремих сегментів господарства. 

4. Тенденція на звуження обсягів транспортних перевезень, особливо 

залізничного та трубопровідного. 

5. Відчутно незбалансований і потенційно депресивний характер у 

розвитку сільського господарства в регіоні, зокрема, рослинництва. 

6. Тенденція на спад і структурні обмеження обсягів зовнішньоеконо-

мічної діяльності та експортної виручки. 

7. Загрозливий спад фінансових результатів від функціонування 

окремих виробничих галузей території. 

Практично, вже до системних проявів обмежуючих можливостей, а з 

цим і проблем соціально-економічного розвитку прикордонних територій 

західних регіонів України, можливо віднести: 

1. Відсутність ефективних цільових антидепресивних програм і 

фінансово-інвестиційних засобів розвитку прикордонних територій, що стає 

вагомою передумовою міграції населення, особливо молоді з сільських 

поселень, залишаючи їх на старше покоління. 

2. Уникнення практики надання і погіршення рівня забезпечення 

населення підприємницькою інфраструктурою. 

3. Несформованість ідеолого-практичних підходів до сталого розвитку 

та й неефективність політики захисту регіонального довкілля, а саме: 
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3.1. Обмеженість цілеспрямованого реального контролю за дотриман-

ням екологічних стандартів та відповідних умов політики стимулювання 

ведення екологічно безпечної підприємницької діяльності і ресурсоощад-

ливого, екологічно чистого виробництва стало передумовою до додаткових 

фінансових і екологічних втрат і загроз для екологічної безпеки, що 

проявилось також у зверненнях і претензіях з боку не лише регіональних 

органів влади, а й владних інституцій суміжних польських прикордонних 

територій (зокрема, щодо екологічних наслідків від діяльності Яворівського 

та Роздільського державних гірничо-хімічних підприємств «Сірка», вугільних 

організацій ДП «Львіввугілля»). 

3.2. Триваюча незбалансованість як нагромаджених у прикордонних 

територіях обсягах відходів виробничого і побутового видів діяльності, так і 

у концентрації інвестицій на охорону навколишнього середовища. 

3.3. Потреба у подальшому розширенні видобутку енергетичної 

сировини у Львівсько-Волинському вугільному басейні актуалізуватиме 

проблематику захисту навколишнього середовища (просідання території, 

підтоплення та ерозія землі, нарощування проявів супутніх травм і 

захворювань). 

4. Певна обмеженість і нечіткість законодавчо-інституційного базису 

використання інфраструктури стратегічного планування розвитку 

прикордонних територій, яка пов‘язана з залученням представників 

територіальних громад, бізнесу до процесу формування, розробки і реалізації 

стратегій. Останнє стало, на думку автора, суттєвою причиною недостатнього 

забезпечення інфраструктурними об‘єктами в одній сфері (у соціальній – 

показники місткості дошкільних закладів, ліжко-місць у лікарнях, розвитку 

інженерно-комунальних мереж) та надлишкового в інших (житлове 

будівництво); недостатня промоція районів як потенційно інвестиційно 

привабливих об‘єктів, що обмежує їхнє зовнішнє сприйняття та можливості 

поступлення додаткових інвестиційних ресурсів. 

Доцільно також відмітити, що традиційно соціально-економічний 

розвиток прикордонних територій західного регіону України значно 

поступається за своїми фінансово-інвестиційними можливостями іншим 

регіонам держави, а це є додатковим стримуючим чинником, навіть за умови 

належного і ефективного використання наявного потенціалу, тобто є 

інтегральним обмежувальним чинником процесу підвищення життєвих 

стандартів населення окремої такої території, формування конкурентоспро-

можного економічного регіонального виробничо-збутового комплексу та 
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прискореної інтеграції західних областей України і прикордонних територій 

до конкурентоспроможної співпраці з державами ЄС і їхніми прикордонними 

угрупуваннями. 

Наведене потребує формування спеціального управлінського 

регіонального органу, зокрема на рівні Західного наукового центру НАН 

України, та на основі проведення цілеспрямованих переговорів із 

представниками влади, бізнесу, територіальних громад прикордонних 

територій виробити механізм і збалансовану концепцію розвитку їхньої 

фінансово-господарської діяльності та створити умови для як формування, 

так і реалізації відповідної комплексної програми заходів, яка дієво 

враховувала й сучасні питання децентралізації владних повноважень та 

потреби і наслідки для прикордонних територій за проведення 

адміністративно-територіальної реформи.  

 

 

 

Карпінська Олена Борисівна, 

к.ю.н., адвокат 

 

СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ  

ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

БІЗНЕСУ В СИСТЕМІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Стан формування та функціонування сфери бізнесу, а через нього і 

задоволення матеріальних потреб споживача, нині безпосередньо пов'язаний 

із завданнями Концепції сталого розвитку. Властиво стан бізнесу визначає як 

можливості нарощування темпів економічного зростання кожної з держав 

світової спільноти, так і благополуччя її населення. Водночас виникає 

питання, наскільки дані темпи будуть відповідати сучасному підходу, який 

ґрунтується на тому, що теперішні покоління мають дбати за благополуччя 

майбутніх поколінь через реалізацію програмних принципів Концепції 

сталого розвитку. Дана концепція стає домінантною в системі подальшого 

економічного зростання і об‘єктивно, що саме через її принципові положення 

мають розглядатись всі аспекти розвитку й сфери бізнесу, оскільки її 

ігнорування або зниження уваги до неї цілком ймовірно може призводити до 

не зовсім втішних економічних наслідків. Україна, як потенційно потужна 
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держава Європи, не може стояти осторонь цих багатогранних процесів, що 

обумовлює необхідність активізації вивчення макроекономічної проблема-

тики як зростання, так і сталого розвитку в діалектичній взаємодії вже в 

правничому полі. 

Формування цивілізованої правової бази бізнесу (підприємництва) – 

найголовніша передумова його становлення та можливостей реалізації. Окрім 

того, законодавство у сфері бізнесу має становити єдину систему як за 

взаємною узгодженістю норм, так і за цілісністю самого нормативно-

правового визначення та регулювання підприємницької діяльності. 

Аналіз світового досвіду свідчить, що для успішного становлення 

бізнесу необхідно створити правову базу його функціонування, забезпечити 

належним чином юридичне закріплення його прав та обов‘язків з боку 

держави, гарантувати захист законності його функціонування. Міжнародна 

практика господарювання доводить, що бізнес не може активно розвиватись 

без встановлених чітких та ефективних законодавчих актів. Тому формування 

сприятливих умов для ведення бізнесу неможливе без прийняття та реальної 

дії таких законів, які б чітко визначали загальний порядок: від реєстрації 

суб'єктів підприємництва, умов та середовища конкуренції, норм 

оподаткування і контролю, підписання контрактів та інших аспектів 

підприємницької діяльності до банкрутства та закриття діяльності. 

Зокрема, правове забезпечення і захист бізнесу в індустріально 

розвинутих державах світу здійснюється, насамперед, через прийняття низки 

законів антимонопольного характеру. Вони покликані регламентувати процес 

концентрації капіталу, запобігати поглинанню малих підприємницьких 

структур великими, реально сприяти обмеженню можливостей їхньої 

дискримінації. Контроль за дотриманням таких законів та правил 

добросовісної конкуренції здійснюється через спеціальні державні 

антимонопольні органи. 

Зазначимо, що становлення державної політики підтримки розвитку  

бізнесу в Україні починається ще з початку 90-х років минулого століття, коли 

був прийнятий Закон України „Про підприємництво‖ (1991 р.) Даний закон 

визначив загальні правові, економічні та соціальні засади, умови здійснення 

підприємницької діяльності, а також визначив правові основи державного 

регулювання та підтримки підприємництва, відносин суб‘єктів 

підприємницької діяльності та держави. З метою реалізації державної політики 

сприяння розвитку підприємництва Кабінетом Міністрів України була 

схвалена перша Програма державної підтримки підприємництва в Україні 
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(1993 р.). Початок новому етапу розвитку державної політики підтримки 

бізнесу поклало схвалення Кабінетом Міністрів України Концепції державної 

політики розвитку малого підприємництва (1996 р.), закріплення свободи 

підприємництва в Конституції України. Одним з системних механізмів 

підтримки малого підприємництва стала державна Програма розвитку малого 

підприємництва в Україні. Метою цієї програми було визначено забезпечення 

сталого розвитку малого підприємництва як невід‘ємної складової ринкової 

економіки та головного чинника створення нових робочих місць. Згідно Закону 

України „Про державну підтримку малого підприємництва‖ метою державної 

підтримки визначено: створення умов для позитивних структурних змін в 

економіці України; сприяння формуванню і розвитку малого підприємництва, 

становлення малого підприємництва як провідної сили в подоланні негативних 

процесів у економіці та забезпечення сталого позитивного розвитку 

суспільства; підтримка вітчизняних виробників; формування умов для 

забезпечення зайнятості населення України, запобігання безробіттю, створення 

нових робочих місць.  

Водночас, на розвиток підприємництва накладаються правничі 

положення й особливості сталого розвитку, зокрема, принцип „встановлення 

обмежень‖ на стан технологій задля збереження довкілля та те, що „моделі 

економічного зростання повинні доповнюватись економічними цілями 

збереження природного капіталу‖. Останнє проявляється в визначених 

стратегічних бізнесових індикаторах Стратегії сталого розвитку „Україна – 

2020‖ (2015 р., табл.). 

З огляду прозорості ведення бізнесу то тут не все так однозначно, 

оскільки на даний час в Україні повноваження контролю фінансової або 

господарської діяльності підприємств мають близько 30 органів державної 

влади. Труднощі, які виникають внаслідок внутрішньої неузгодженості цієї 

системи, частої зміни концептуальних орієнтирів, створюють необґрунтовані 

ризики та додаткові бар‘єри на шляху здійснення підприємницької 

діяльності. Нестабільність правничого поля і законодавства, бюрократизм у 

прийнятті рішень місцевими та центральними органами влади, 

невизначеність прав і обов‘язків держави та суб‘єктів підприємницької 

діяльності, неврегульованість та суперечливість законодавчо-нормативних 

документів, які видаються різними інституційними органами, все ще не 

нейтралізують проявів корупційної діяльності, обумовлюють неефективність 

та обтяжливість регуляторного середовища для суб‘єктів господарювання, які 

мають на практиці дотримуватись й ідеологічної доктрини сталого розвитку.  
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Таблиця 1 
Стратегічні бізнесові індикатори у Стратегії сталого розвитку „Україна – 2020” 

та оціночні параметри їхнього досягнення 

№ Стратегічні бізнесові індикатори Оціночні параметри 

1 Рейтинг Світового банку „Doing Business” 
входження в тридцятку перших 

держав 

2 
Кредитний рейтинг за зобов’язаннями в 

іноземній валюті 

не нижче інвестиційної категорії 
„ВВВ” (за шкалою рейтингового 

агентства Standard and Poors) 

3 
Глобальний індекс 

конкурентоспроможності 

входження до 40 кращих держав 
світу (за розрахунками Всесвітнього 

Економічного Форуму – WEF) 

4 
ВВП (за паритетом купівельної 

спроможності) у розрахунку на одну 
особу 

до 16000 доларів США (за 
розрахунками Світового банку) 

5 
Чисті надходження прямих іноземних 
інвестицій за період 2015 – 2020 років 

понад 40 млрд. доларів США (за 
даними Світового банку) 

6 

Максимальне відношення загального 
обсягу державного боргу та 

гарантованого державою боргу до ВВП 
(відповідно до Маастрихтських критеріїв 

конвергенції) 

не перевищуватиме 60 відсотків (за 
розрахунками Міжнародного 

валютного фонду – МВФ) 

7 
Максимальне відношення дефіциту 

державного бюджету до ВВП 
не перевищуватиме 3 відсотки (за 

розрахунками МВФ) 

8 
Енергоємність ВВП, у нафтовому 
еквіваленті на 1000 доларів США 

0,2 тонни (за даними Міжнародного 
енергетичного агентства) 

9 
Ліміт частки одного постачальника в 

загальному обсязі закупівель будь-якого 
з енергоресурсів 

не більше 30 відсотків 

10 
Питома вага місцевих бюджетів у 

зведеному бюджеті держави 
не менше 65 відсотків 

11 За індексом сприйняття корупції 
входження до 50 кращих держав 

світу (за розрахунками Transparency 
International) 

12 
Рівень довіри експертного середовища 

(адвокати, юристи) до суду 
70 відсотків (за результатами 

опитування) 

13 
Рівень довіри громадян до органів 

правопорядку 
70 відсотків (за результатами 

загальнонаціонального опитування) 

14 
Відсоток громадян, які відчуватимуть 

гордість за свою державу 
90 відсотків (за результатами 

загальнонаціонального опитування) 

15 
Глобальний індекс 

конкурентоспроможності у боротьбі за 
таланти 

входження до 30 кращих держав 
світу (за розрахунками однієї з 
провідних світових бізнес-шкіл 

INSEAD) 

Джерело: сформовано автором 

 

З правничої практики забезпечення сталого розвитку, то в останній 

період відбувається різке скорочення дублювання різного роду регуляторних 

актів, зокрема щодо: екологічного контролю у пунктах пропуску через 
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державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць; 

встановлення наявності або відсутності озоноруйнівних речовин у товарах, 

що плануються до ввезення або вивезення; оформлення документів, у яких 

обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для 

підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців; державних 

санітарних правил охорони атмосферного повітря населених місць (від 

забруднення хімічними та біологічними речовинами); здійснення митного 

оформлення імпортних товарів у тарі і пакувальних матеріалах; проведення 

клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних 

випробувань; відбору проб та інструментально-лабораторного вимірювання 

показників складу властивостей вод ізольованого баласту; ведення обліку й 

оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на 

хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах; державних санітарних 

правил та норм щодо поводження з промисловими відходами та визначення 

їх класу небезпеки для здоров‘я населення адміністративно-територіальних 

одиниць. 

Окрім того, Законом України від 09.04.2014 р. № 1193-VII „Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення 

кількості документів дозвільного характеру‖ закладено правові механізми, 

спрямовані на звільнення підприємців від необхідності проходження зайвих 

та обтяжливих адміністративних процедур – внесені зміни до 38 

законодавчих актів України та Переліку документів дозвільного характеру у 

сфері господарської діяльності. 

Виходячи з означеного, у першу чергу, податкове адміністрування треба 

зробити більш прозорим, тобто усунути те, що називається фактором 

дискреції (суб‘єктивізм зі сторони податківця). Необхідно дієво вирішити 

питання підвищення кваліфікаційних якостей фіскальної служби та 

відлагодження практики сервісного дистанціонування бізнесу та податківця. 

Податковий контроль доцільно формувати так, щоб він концентрувався там, 

де є значні ризики у бюджетних поступленнях. Необхідно також зменшувати 

навантаження на фонд заробітної плати, шляхом підвищення 

відповідальності бізнесу за дотримання вимог законодавства, забезпечуючи 

цим дотримання стратегії сталого розвитку: підвищення добробуту та 

довголіття населення. 

 

  



 

 
285 

Максимів Дмитро Ярославович, 

аспірант кафедри економіки та менеджменту 

факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка 

 

ЗНАЧИМІСТЬ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗМУ 

АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

 

Сьогодні, у процесі постійного й поступального розвитку, 

трансформації економічних систем та інтеграційної глобалізації ринків, в 

епоху високих технологій і наукового прогресу багатьма науковцями 

приділяється значна увага інвестиціям, як важливому ресурсу, чи 

індикатору ефективності функціонування економіки. Оскільки, 

першопричиною і каталізатором будь-якого зростання виробництва, 

економічного росту та суспільного розвитку є – інвестиції, виражені через 

інвестиційний процес. А постійний дефіцит інвестиційних ресурсів (і 

скорочення інвестування), які стали б рушієм економічного зростання для 

України, залишає за собою відкритим питання формування та реалізації 

ефективного фінансового механізму активізації інвестиційних процесів й 

нарощення інвестицій. 

Активізація інвестиційного зростання є найважливішим та 

найбажанішим результатом будь-яких реформ – вона свідчить про 

пожвавлення економічних процесів і відновлення економіки, та являється 

ключовим інструментом економічних і структурних зрушень. Створює 

перспективи для подальшого розвитку й розширеного відтворення економіки, 

залучення ефективніших технологій та більш ефективного використання 

наявних ресурсів, підготовку більш кваліфікованого персоналу, випуску 

конкурентоспроможнішої та якіснішої продукції. Важливе місце в активізації 

інвестиційного процесу відводиться формуванню сучасного механізму 

управління ним. 

Так, сучасні інвестиційні теорії та моделі, вказують на важливість і 

необхідність нарощування інвестицій та вказують на значні економічні 

зрушення від такого зростання. Адже зростання економічної, чи виробничої, 

діяльності потребує інвестиційного зростання. Виходячи з зазначеного, 

проблема зростання інвестицій була і залишається однією з пріоритетних 

проблем для функціонування національної економіки. 
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Економісти різних шкіл та теорій посилено працюють над вирішенням 

проблеми дефіциту інвестицій, намагаючись розкрити існуючий механізм 

рівноваги між заощадженнями та інвестиціями. Вони стверджують, що 

приплив капіталів, особливо в інвестиційну площину, сприяє вирішенню 

багатьох соціально-економічних проблем в країнах, що розвиваються. Такі 

капітали сприяють прискоренню темпів зростання економіки та подальшому 

нарощенню інвестиційних ресурсів.  

Класична економічна теорія твердить, що великі заощадження 

створюють багатство нації. Проте самі по собі заощадження не є рушієм 

економіки, якщо вони перетворюються в «мертві капітали», на відміну від 

інвестицій, що є каталізатором будь-яких економічних процесів та 

розширеного відтворення економіки й подальшого нарощення інвестиційного 

потенціалу.  

Зростання інвестицій – є основою для розвитку підприємств, окремих 

галузей і економіки загалом, пожвавлення інвестиційно-інноваційної 

активності, неодмінною умовою виходу на стійку траєкторію економічного 

зростання. В Україні брак заощаджень та неприйняття суб'єктами 

господарювання існуючих інституційних умов інвестування значно 

обмежили перспективи довгострокового економічного зростання. Для того, 

щоб досягти позитивних змін, потрібно переорієнтувати державну політику 

від антикризового реагування на цілеспрямоване стратегічне регулювання 

інвестиційної активності та нарощення інвестицій. Зростання обсягів 

інвестицій з усіх можливих джерел та їх ефективне використання є основною 

передумовою економічного зростання країни в майбутньому. 

Виходячи з зазначеного, побудова нового фінансово-економічного 

механізму активізації інвестиційних процесів для підйому економіки назріла 

вже досить давно. Впровадження в практику, якого підвищить довіру та 

мотивацію до інвестування різних груп інвесторів, забезпечуючи нарощення 

інвестицій в економіці. Ключовим завданням механізму стане встановлення 

найбільш прозорих та привабливих і простих правил «гри», узгодженої 

взаємодії та функціонування для всіх суб‘єктів інвестиційної інфраструктури 

в рамках його функціонування, з метою створення найвигідніших умов для 

вітчизняних та міжнародних інвестиційних капіталів. Об‘єктивно, що 

зазначене буде активно впливати на конкурентоспроможність національної 

економіки. 

Світова практика інвестування робить Investment Insurance (страхування 

інвестицій) надзвичайно важливим елементом активізації інвестиційних 



 

 
287 

процесів. Оскільки інвестори інвестуючи беруть на себе певні ризики, що 

пов‘язані з інвестиційною діяльністю. Тому з‘являються суб‘єкти 

інвестиційного ринку які готові перенести або частково чи повністю взяти на 

себе ризики від інвестування, реалізувавши все це через механізм «Investment 

Insurance – Страхування інвестицій». При наявності такого функціонуючого 

механізму інвестори готові піти на значні ризики та інвестувати більш 

ризикові і грандіозні проекти. На які вони б не погодились при відсутності 

такого механізму. Тому такий субмеханізм в системному механізмі 

активізації інвестування відіграє чи не найважливішу роль (є чи не 

найважливішим інструментом) в його функціонуванні та дієвості.  

В багатьох економічно розвинених країнах є різні агентства, фонди чи 

організації як приватні так і державні, які займаються Investment Insurance. 

Більш ніж в 70 країнах світу діють так звані ЕКА – експортно-кредитні 

агенства які беруть на себе певні ризики при виході інвесторів на зовнішні 

ринки. Довгий час про створення такого агенства говорили і в Україні, проте 

це так і не перейшло у фазу реалізації і залишилось тільки «на папері». 

Отже, формування та реалізація новаційного фінансового-економічного 

механізму активізації інвестиційних процесів сприятиме стабілізації 

економіки та вирішенню багатьох економічних і соціальних проблем 

сьогодення. А також, підштовхуватиме до: активного включення в процес 

інвестування великої кількості нових вітчизняних і зарубіжних інвесторів з 

використанням потужного незадіяного внутрішнього потенціалу вітчизняної 

економіки. Активізація інвестиційних процесів стане рушієм розширення 

виробничого процесу, підвищить низьку платоспроможність та рівень 

споживання населення (домогосподарств) і сприятиме подальшому 

розширенню виробництва, відкриваючи значні перспективи для подальших 

наукових досліджень. 
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Шевців Анна Богданівна, 

аспірант кафедри економіки та менеджменту 

факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ  

ЗНАННЄВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Фундаментальний внесок в становлення теорії економічного зростання 

та формування засад знаннєвої економіки, а з нею й появі нових моделей 

їхнього відображення, зробив видатний український економіст М.І. Туган-

Барановський завдяки науковому обґрунтуванню основ економічних циклів, 

що призвело до формування нової парадигми промислових криз і економічної 

кон‘юнктури. Вагомий його внесок і в теорію інноваційного розвитку, який 

став реальною основою економічного зростання для провідних держав світу. 

Так, в законі Туган-Барановського вперше окреслено типи інноваційної 

діяльності, які класифіковано наступним чином: продуктивний, збутовий, 

інфраструктурний, сировинний, процесний, організаційний. 

Водночас, всесвітньовідомий український вчений, академік В.І. 

Вернадський, спираючись на досягнення науки, вказував на майбутні зміни в 

природному і людському середовищі, які пов‘язані із стрімким розвитком 

цивілізації. Нині, в епоху глобалізацій них змін, ми на прикладі багатьох 

явищ життя переконуємось у правильності його передбачень щодо потреби у 

сталому розвитку. Зокрема, ще на початку минулого століття В.І. 

Вернадський обґрунтовано попереджав про загрозу атомних катастроф, зміну 

клімату, вичерпання природних ресурсів. Наукові знання і техніка 

перетворились, за містким виразом академіка В.І. Вернадського, в планетарне 

явище у тому розумінні, що вони нарівні з силами природи визначають 

подальшу долю нашої планети. Людство об‘єктивно не матиме майбутнього, 

якщо воно не подбає про середовище, в якому живе, часто без реалістичного 

розуміння наслідків свого господарювання. 

Український вчений, мислитель С.А. Подолинський відводив значну 

роль впровадженню екологічно чистих видів джерел енергії: внутрішній 

теплоті Землі, що проявляється під час вибухів вулканів, землетрусів та 

інших природних явищ – енергії магнетизму, енергії термальних джерел, 

енергії вітру, водних течій. Ще у ХІХ столітті він дійшов принципового 

висновку про необхідність збереження балансу між використанням 
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природно-сировинних ресурсів у процесі економічної діяльності та їхнім 

відновленням, що вже в ХХ столітті стає основою для виділення їх в 

концепційні засади сталого розвитку. 

Зазначимо також, що ситуація дещо пригальмувалась, починаючи із 60-

х років минулого століття, оскільки у цей час активної сили набирають 

тенденції, що змінюють не лише економіку, але й соціум. Внаслідок 

інтенсивної взаємодії національних економік виникає глобальна економіка і 

бурхливо прискорюється технологічна революція, насамперед, завдяки 

Інтернетові і новим інформаційним і комунікаційним технологіям, 

формується знаннєва економіка. Зокрема технологічна революція особливо 

чітко проявилась в електроніці у безпосередньому зростанні чисельності 

транзисторів у чіпі. 

Окреслені фундаментальні взаємозв‘язки знаннєвої економіки і сталого 

розвитку не можуть не враховуватися, коли йдеться про планування і 

прогнозування майбутнього, оскільки йдеться про глибинні структурні зміни 

суспільному існуванні. Так, найбагатшими корпораціями (і людьми) поруч з 

промисловими та сировинними гігантами стають власники і виробники 

новітніх технологій та комунікаційних засобів. Досить згадати таких лідерів у 

цьому як: Гейл Бредлі (аналіз синергізму на рівні стратегічних бізнес-

одиниць), Джобс Стів (співзасновник корпорації Apple), Цукерберг Марк 

(один з розробників та засновників соціальної мережі Facebook).  

Процеси глобалізації і проблеми, пов‘язані з ними, зокрема, екології й 

енергетики (енергоресурсів), стимулювали проведення різних заходів 

міжнародного рівня, які, з одного боку, покликані виробити певну систему 

поглядів на саму проблему, а з іншого – проаналізувати можливі шляхи 

подальшого розвитку і, в разі потреби, способи корекції цього розвитку.  

Мабуть, насамперед, тут виділяється фундаменталізм і сучасність 

поглядів на Міжнародній конференції ООН із проблем довкілля і розвитку, 

що відбулася в Ріо-де-Жанейро 1992 року (Ріо-92). Чи не найголовніший 

результат Конференції – це погодження, вироблення, прийняття і, головне, 

широка пропаганда концепції так званого сталого розвитку.  

Сталий розвиток (sustainable development) – це такий розвиток 

суспільства за якого задоволення потреб теперішніх поколінь не має ставити 

під загрозу можливості майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. 

Встановлює обмеження на споживання природно-сировинних ресурсів, 

екстернальні шкоди, чисельність населення, веде до поступового 

вирівнювання соціального і економічного розвитку територій (регіонів). 
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Тобто є узгодженням між економічним та соціальним розвитком суспільства і 

збереженням довкілля. 

Не зважаючи на певну дискусійність деяких положень декларації, 

прийнятої конференцією 1992 року, дана проблематика нині ще більше 

актуалізується, логічним проявом чого стали результати спеціальної 

конференції ООН із питань сталого розвитку (Ріо-де-Жанейро 20-22 червня 

2012 року), яка пройшла в рамках підтримки й поглиблення принципів 

сталого розвитку, вироблених раніше. Суть концепції глобального сталого 

розвитку зводиться до забезпечення сумісного виживання людини і природи. 

Це означає, що за даною концепцією процес розвитку має супроводжуватися 

рівновагою між чисельністю населення, рівнем споживанням та здатністю 

природи самовідновлюватися і підтримувати життєву силу. Засадничі 

положення концепції сталого розвитку широко пропагуються та достатньо 

відомі, вони тою чи іншою мірою впливають на світоглядну культуру 

окремого індивіда (політика), а отже, і на процеси прийняття управлінських 

рішень та вироблення стратегій глобального розвитку.  

Властиво, у „Порядку денному на XXI століття‖ відзначається як один з 

фундаментальних принципів сталого розвитку – принцип „встановлення 

обмежень‖ на стан технологій задля збереження довкілля, а також 

наголошується на тому, що „моделі економічного зростання повинні 

доповнюватись економічними цілями збереження природного капіталу‖. 

Актуальність ініціатив Ріо-92 зростає з огляду на нові зміни та пов‘язані 

з ними виклики сучасності: нестійкість і невизначеність глобального 

фінансово-економічного середовища, трансформація глобальної політики, 

прискорення технологічного розвитку та формування умов переходу до 6-го 

технологічного укладу (генна інженерія, термоядерний синтез, штучний 

інтелект) тощо. Нові умови призводять до певної трансформації поглядів на 

модель сталого розвитку. Ця трансформація відбувається в рамках взаємодії 

природничих (точних) і соціально-гуманітарних наук. Зокрема, модель 

сталого розвитку перестає бути чисто лінійною та має враховувати фактори 

безладу (хаосу), явища біфуркації і синергії, які є об‘єктами вивчення 

синергетики. На нашу думку, ймовірно, що саме поєднання ідей сталого 

розвитку, знаннєвої економіки, синергетики може із більше теоретичних 

концепцій обернутися в майбутньому на дієвий важіль практичного впливу 

на процес соціально-економічного розвитку. 
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Горбачевська Оксана Володимирівна,  

аспірант кафедри економіки та менеджменту 

факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка 

 

ЗНАЧЕННЯ ОЦІНКИ СИНЕРГЕТИЧНОГО  

ЕФЕКТУ В ІНТЕГРОВАНИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ 

СТРУКТУРАХ УКРАЇНИ 

 

Тенденції розвитку фінансової глобалізації на сучасному етапі 

обумовлюють кількісні та якісні зміни в системі організації та фінансового 

управління суб‘єктів господарювання. Як наслідок, останні активно 

вливаються в інтеграційні процеси на національному та міжнародному 

рівнях, забезпечуючи тим появу нових елементів інтегрованих 

підприємницьких структур. Означене пояснюється вагомими позиціями 

даних структур на фінансовому ринку: як з позиції стійкості так і 

ефективності, конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості. 

У зв‘язку з цим актуальною проблематикою сучасних наукових 

досліджень є розгляд і удосконалення фінансового механізму формування 

інтегрованих підприємницьких структур в Україні, зокрема в частині 

оцінювання синергетичного ефекту від їхньої взаємодії. 

Завершальним етапом формування інтегрованої підприємницької 

структури є оцінювання фінансової взаємодії її елементів. Стабільний 

фінансовий розвиток значною мірою забезпечується фінансовим механізмом 

формування та діяльності інтегрованих підприємницьких структур (ІПС). В 

даному аспекті дослідження, фінансовий механізм інтегрованої 

підприємницької структури – це послідовність фінансових дій, спрямованих 

на досягнення цілей всіх рівнів її управління, а його ефективність – це 

досягнення цих дій, розвиток даної як цілісної системи та кожного її 

учасника. 

Основною перевагою інтеграції суб‘єктів господарювання в ІПС є 

отримання позитивного, стабільного синергетичного ефекту. Саме заради 

отримання синергії в результаті об‘єднання різнорідних капіталів та ресурсів 

і формуються дані структури. 

Синергетичний ефект в системі фінансового механізму інтегрованих 

підприємницьких структур – це додаткові фінансові та конкурентні переваги, 

які отримують такі підприємницькі структури на відміну від організацій, які 
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діють відокремлено, насамперед за рахунок оптимізації взаємодії методів та 

інструментів, нормативного, правового та інформаційного забезпечення 

(характерних для фінансового механізму ІПС), забезпечуючи тим 

оптимальність досягнення фінансових мотивів і цілей інтеграції. 

Враховуючи наукові доробки вітчизняних і зарубіжних вчених та 

практиків, проаналізувавши особливості формування та функціонування ІПС 

Україні, які діють за принципом промислово-фінансової інтеграції (зокрема, 

«System Capital Management», «Приват», «Індустріальний Союз Донбасу», 

«EASTONE» (Інтерпайп), «Фінанси і Кредит»), подамо систему оцінювання 

синергетичного ефекту фінансового механізму ІПС у вигляді ряду етапів. 

Так, базові етапи формування інтегрального оцінювання синергетичного 

ефекту представлено на рисунку. 

 

 
Рис. Інтегральний підхід до оцінювання синергетичного ефекту фінансового 

механізму інтегрованих підприємницьких структур 
 

Об‘єктивно, що синергетичний ефект багато в чому визначається 

сферою діяльності, в якій створена та чи інша ІПС. Вартість конкретного 

бізнесу залежить від сектора економіки, в якому функціонує ІПС. Наступним 

етапом є аналіз галузевої приналежності підприємств-учасників ІПС. 

Остаточне рішення про те, наскільки ефективно функціонує конкретна ІПС 

приймається на основі обговорення і всебічного аналізу можливостей прояву 

синергетичного ефекту. 

Незважаючи на те, що сумарне число інтеграційних угод даних 

структур з року в рік стрімко зростає, незаперечним є факт неефективності 

значної кількості угод. Підкреслимо, що наведене твердження має 

Етап 1 

 

Аналіз типу інтеграції організацій в ІПС* 

Моніторинг факторів впливу внутрішнього та зовнішнього 

середовища на ІПС 

Етап 2 

Етап 3 

 

Аналіз фінансового та виробничого потенціалу учасників ІПС 

та їх інтеграційної взаємодії  

Етап 4 

 

Аналіз галузевої приналежності учасників ІПС 

Аналіз показників ІПС за напрямами діяльності Етап 5 
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обґрунтовану аргументацію: так, за даними дослідження компанії KPMG 

приблизно 70 % усіх інтеграційних угод не виправдали як мотивів 

об‘єднання, так і очікувань власників цих інтегрованих об‘єднань. Зокрема, 

аналіз показує, що новоутворені інтегровані підприємницькі структури часто 

відстають за показниками свого розвитку від інших аналогічних 

представників ринку, у зв‘язку з чим, змушені розділятися на самостійні 

корпоративні одиниці, порушуючи тим цілі такого об‘єднання, хоча й при 

цьому знижуючи прояви негативної синергічності.  

На нашу думку, бажаного результату ІПС часто не отримують, оскільки 

переоцінюють фінансовий потенціал ринків, а з ним і прояви синергетичного 

ефекту (завищена оцінка щодо прибутку та занижена – відносно витрат). 

Значною мірою безуспішність операцій з об‘єднання компаній можна 

пояснити недосконалим організаційним і фінансовим плануванням 

інтеграційних трансформацій. Саме тому доцільно розуміти, що синергія є не 

випадковим мотивуючим чинником та оцінюючим показником, а результатом 

цілеспрямованого ефективного управління консолідованими фінансами ІПС 

через задіювання їхнього фінансового механізму. 

Синергетичний ефект одночасно виступає як мотив інтеграційних 

процесів компаній, так і показник ефективності фінансового механізму ІПС, 

управління консолідованими фінансами. Саме до отримання характерних 

переваг у вигляді позитивного синергетичного ефекту прагнуть суб‘єкти 

господарювання та їх інтегровані об‘єднання в умовах сучасного 

конкурентного середовища – цим обумовлюється і значення оцінки ІПС. 

Вважаємо, що використання запропонованого апаратно-фінансового 

інструментарію оцінювання сприятиме прийняттю якісних управлінських та 

фінансових рішень менеджментом, набуття інтегрованими підприємниць-

кими структурами конкурентних переваг та інвестиційної привабливості як 

на національному, так і міжнародних ринках, обумовлюючи тим їх 

прибутковість та зростання фінансових поступлень у бюджет держави.
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