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Стасишин Андрій Васильович 

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

в.о. декана факультету управління фінансами та бізнесу 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

НАУКОВА РОБОТА НА ФАКУЛЬТЕТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ: 

ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Факультет управління фінансами та бізнесу – наймолодший із факультетів Львівського 

національного університету імені Івана Франка, проте має свої не менш важливі 

напрацювання у науковій, навчальній та інноваційних сферах. 

Місія факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного 

університету імені Івана Франка – освітня, науково-дослідницька та інноваційна діяльність, 

спрямована на формування творчої, всебічно розвинутої особистості, справжнього 

професіонала для наукової та практичної роботи у сфері фінансів та бізнесу. 

Матеріально-технічна база факультету дозволяє на сучасному рівні здійснювати 

освітню та наукову діяльність: два навчальні корпуси факультету оснащені сучасною 

комп'ютерною технікою, всі адміністративні та структурні підрозділи об'єднані локальною 

комп'ютерною мережею, викладачі та студенти мають доступ до глобальної комп'ютерної 

мережі INTERNET. До послуг студентів та персоналу факультету – актовий зал, спортивний 

та тренажерний зали, дві бібліотеки з читальними залами, зал засідань Вченої ради, 

гуртожиток поліпшеного планування з блоком обслуговування, медпункт. 

Пріоритетними напрямами наукової діяльності на факультеті є : дослідження 

інтеграційних процесів у сфері фінансів і бізнесу, фінансово-економічної безпеки держави, 

фінансів домогосподарств, фінансів суб’єктів господарювання, конкурентоспроможності 

країни та можливостей її підвищення, реформування державного і незалежного фінансового 

контролю в різних галузях економіки; фінансово-економічних механізмів та ефективності 

цільових бюджетних програм, дослідження в галузі економічного аналізу, дослідження 

особливостей формування фінансового потенціалу суб’єктів господарювання малого та 

середнього бізнесу та покращення їх фінансового забезпечення тощо. 

Зазначимо, що на факультеті управління фінансами і бізнесу функціонує наукова 

школа, започаткована  професором Карпінським Б.А. Основним науковим напрямом 

досліджень є «Формування та реалізація підходів управлінського контролю в стратегіології 

розвитку національного господарства».  

За звітний період управлінською науковою школою запропоновано сформувати 

спеціальні групи (сектори), з їхньою загальною координацією зі сторони Міністерства 

фінансів України, при: головних фінансових управліннях обласних державних адміністрацій 
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та регіональних наукових центрах НАН і МОН України, з метою організації реалізування 

стратегічних положень щодо управлінського контролю щодо оцінювання та порівняння 

динаміки національного господарства, збалансованості фінансової системи, нарощування 

фінансової продуктивності національного господарства і його бізнесу, активізації 

фінансового клімату і бізнес-підприємницького середовища держави.  

Наукова та науково-технічна діяльність займає важливе місце у системі 

функціонування факультету управління фінансами та бізнесу. Зокрема, у 2017 році потреби 

навчального процесу та виконання науково-дослідної тематики забезпечували 61 штатний 

працівник з числа професорсько-викладацького складу (з них 5 докторів наук та 50 

кандидатів наук), що становить 107 % 2016 року. У звітному році чисельність науково-

педагогічного персоналу зросла на 32%. 

За аналогічний період у 2016 році до навчального процесу було залучено 57 штатних 

працівників з числа професорсько-викладацького складу, (з них 5 докторів наук, та 50 

кандидатів наук), а у 2015 році було 76 штатних працівників. 

Протягом досліджуваного періоду на факультеті працює 1 працівник за цивільно-

правовим договором. 

У звітному періоді троє працівників факультету управління фінансами та бізнесу 

захистили дисертації на здобуття ступеня кандидата економічних наук:  

- Остафій-Тижай Мар’яна Мирославівна «Фінансовий механізм державної 

підтримки підприємництва в Україні» (08.00.08 – фінанси, гроші і кредит); 

- Клепанчук Ольга Юріївна «Податкове регулювання малого бізнесу в 

трансформаційній економіці України» (08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством); 

- Когут Мар’яна Володимирівна «Міжнародний трансфер технологій як чинник 

економічного зростання» (08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні 

відносини). 

Зазначимо,  що двоє випускників аспірантури 2014-го року теж захистили дисертації на 

здобуття ступеня кандидата економічних наук:  

- Максимів Дмитро Ярославович «Формування фінансового механізму 

інвестиційного зростання в Україні» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит); 

- Горбачевська Олена Володимирівна «Фінансовий механізм формування 

інтегрованих підприємницьких структур в Україні» (08.00.08 – фінанси, гроші і кредит); 

На факультеті функціонує 6 кафедр, 5 з яких є випусковими. Професорсько-

викладацький склад кожної кафедри працює над кафедральною науково-дослідною роботою. 
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У 2017 році на факультеті виконувалась одна  науково-дослідна робота за рахунок 

коштів державного бюджету: «Розробка управлінської доктрини та інструментарного 

апарату оцінювання взаємодії і активізації домінант державотворчого патріотизму 

нації» – науковий керівник теми к.е.н., професор Карпінський Б.А. Загальний обсяг 

фінансування 600 тис. гривень. 

Також, варто зазначити, що у звітному періоді на факультеті управління фінансами та 

бізнесу продовжував реалізовуватись проект за програмою Жана Моне 575241-EPP-1-2016-1-

UA-EPPJMO-MODULE «Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та 

зовнішній вимір». 

Даний проект реалізується спільно із Політехнікою Лодзькою (Польща) і фінансується 

за підтримки Європейської комісії. Загальна вартість реалізації проекту 26 тис. євро 

Цей проект має більше навчальне спрямування ніж наукове і передбачає як 

запровадження нової спеціалізованої дисципліни для студентів-магістрів, так проведення 

ряду додаткових науково-практичних заходів, зокрема: студентських наукових диспутів; 

круглих столів (за участі представників від студентства, науковців, органів влади, бізнесу, 

громадського сектору); навчального посібника та наукових статей; проведення заключної 

конференції про проблеми дослідження та викладання економіки у європейській інтеграції.  

Також, як уже зазначалось, на факультеті виконуються науково-дослідні теми в межах робочого часу 

викладачів. В межах цих тем професорсько-викладацький склад кожної кафедри видає монографії, 

підручники посібники та наукові публікації. 

Факультет управління фінансами та бізнесу здійснює активне міжнародне наукове 

співробітництво, зокрема укладено двосторонні угоди з 4-ма зарубіжними вищими 

навчальними закладами у сфері науково-дослідної, навчально-методичної та освітньої 

діяльності таких країн як Литва, Польща. 

Прикладом успішного міжнародного наукового співробітництва на факультеті є 

функціонування Транскордонної науково-дослідної лабораторії з фінансово-економічних 

проблем державотворення між кафедрою економіки та менеджменту факультету управління 

фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка та Інститутом економіки та управління 

Державної вищої технічно-економічної школи в Ярославі (Польща). 

Також, прикладами успішної реалізації наукового міжнародного співробітництва із 

закордонними організаціями є те, що підготовлено Проектну пропозицію на участь у 

конкурсі спільних українсько-польських науково-дослідних проектів для реалізації у 2018 – 

2019 рр. «Стратегіологія формування Балтійсько-Чорноморського транснаціонального техно-

ресурсного коридору як мотиваційний пріоритет інвестиційного зростання та 

державотворення» / «Strategiology of the formation of Baltic-Black Sea transnational techno 
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resourse corridor as a motivational priority of the investment growth and state-building». 

Матеріали за проектом на конкурс подано у Міністерство освіти і науки України та 

Міністерство освіти Польщі спільно з Краківським економічним університетом (Польща). 

В рамках спільних наукових досліджень з Державною вищою технічно-економічною 

школою в Ярославі (Польща) завершується робота над проектом «Порівняльний аналіз 

страхування України та Польщі». Триває студентський проект «Фінанси Польщі та 

України». Триває спільний науковий проект з Державною вищою технічно-економічною 

школою в Ярославі (Польща) «Оцінка транскордонного суспільно-економічного потенціалу 

на польсько-українському прикордонні» на базі функціонуючої спільної науково-дослідної 

транскордонної лабораторії.  

Ще одним стратегічним напрямом діяльності факультету управління фінансами та 

бізнесу є науково-дослідна співпраця з установами Академії наук України  та фінансовими 

установами, а саме:  

- Головним управлінням Державної фіскальної служби України у Львівській обл., 

- Львівською митницею ДФС України, 

- Західним офісом Державної аудиторської служби України,  

- Департаментом фінансів ЛОДА, 

- Департаментом освіти і науки ЛОДА, 

- банківськими установами, 

- страховими і консалтинговими компаніями, та іншими фінансами установами . 

В рамках цієї співпраці:   

- виконуються спільні наукові проекти; 

- залучаються провідні спеціалісти Головного управління Державної фіскальної 

служби України у Львівській області, Львівської митниці ДФС України, Західного офісу 

Державної аудиторської служби України, банківських установ, страхових компаній, 

департаментів ЛОДА до спільної організації та проведення лекцій-диспутів, наукових 

семінарів, науково-практичних конференцій, симпозіумів, круглих столів, навчальних 

тренінгів та інших заходів;  

- організовуються стажування та практики для викладачів і студентів факультету;  

- проводяться виїзні оглядові лекції, екскурсії тощо. 

Відмітимо, що Васьківська К.В., д-р. екон. н., проф.  є  членом Спеціалізованої Вченої 

Ради Інституту регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього  НАН України Д 35.154.01 за 

спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.) 

Також, з метою розв’язання освітніх і соціально-економічних проблем Львівщини 

науково-педагогічні працівники та студенти факультету активно співпрацюють з Міською 
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радою м. Львова, зокрема: поглиблено наукову співпрацю з Інститутом міста через 

розширення участі кафедр в загальноукраїнських і міжнародних проектах з проблем 

фінансів, публікування наукових статей, участь у конкурсах ЛМР; залучення молоді до 

навчання в органах місцевого самоврядування на благо громади міста Львова, самореалізації 

та для формування резерву молодих, кваліфікованих кадрів. 

Тобто, факультет тісно підтримує зв’язки з майбутніми роботодавцями у різних сферах 

економічного, фінансового та наукового профілю. 

У 2017 році викладацьким складом факультету опубліковано 3 монографії та 12 

навчальних посібників (рис. 1.). 

 

Рис     Публікаці   викладачів факультету управління фінансами та бізнесу 

Щодо публікації статей, то у звітному періоді викладачами факультету опубліковано 

66 публікацій у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних (Index 

Copernicus) та 31 публікацію у фахових виданнях України  (рис. 2.). 

 

Рис     Публікація статей викладачами факультету управління фінансами та бізнесу 

Показовим є і те, що працівники факультету беруть активну участь у міжнародних та 

вітчизняних конференціях. У звітному періоді викладачами було представлено 64 тези на 
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міжнародних конференціях, 66 тез на вітчизняних конференціях, а також 2 науковців  

факультету брали участь у міжнародних конференціях за межами України.  

Науково-дослідна та інноваційна робота студентів і молодих вчених факультету 

управління фінансами та бізнесу організовується і спрямовується 6-ма кафедрами 

факультету. На факультеті функціонують 8 студентських наукових гуртків за 

відповідними напрямами та науковими інтересами. Із результатами своїх наукових 

досліджень студенти беруть активну участь у вузівських, регіональних, всеукраїнських та 

міжнародних конференціях, семінарах, круглих столах, наукових диспутах та інших 

наукових заходах. 

Студентами було опубліковано одноосібно або спільно з науковими керівниками 

кафедр факультету 100 тез доповідей на конференціях та 36 статей у фахових виданнях 

України. 

У 2017 році 2 студентів факультету  в рамках проекту ERASMUS+ з лютого по червень 

були направлені на навчання: 

- до Політехніки Лодзької (Польща) – Вольська Неллі; 

- до Державної вищої технічно-економічної школи ім. Броніслава Маркевича у Ярославі 

(Польща) – Масник Микола. 

Студентка 4 курсу групи УФО-41с Чекан Христина отримала стипендію Президента 

України  

Впродовж  0 7 року студенти факультету під керівництвом науково-педагогічних 

працівників активно брали участь у таких заходах 

- International scientific conference «Development of social and economic systems in a  

global competitive environment», грудень 2016 р. (Молдова); 

- Міжнародний науково-практичний семінар «Сучасні проблеми економіки і права», 

22-23 листопада 2016 р., м. Каунас (Литва); 

- Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку підприємництва 

в міжнародному контексті», 25 травня 2017 р., м. Лодзь (Польща); 

- Х Міжнародна науково-практична конференція студентів «Національна економіка 

Республіки Білорусь: проблеми і перспективи розвитку», квітень 2017 р., м. Мінськ 

(Білорусь);  

- Круглий стіл «Сфери і перспективи застосування інформаційних технологій у госпо-

дарській діяльності» (12 квітня 2017 р.);  

- Круглий стіл «Перспективи обліку, аналізу і контролю в умовах інтеграції та 

глобалізацій них процесів» (м. Львів, ФУФБ, 16.05.2017 р.); 
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- Круглий стіл на тему «Значення та місце обліку та оподаткування в бізнесі» (м. 

Львів, ФУФБ, 30 травня 2017 р.); 

- Круглий стіл на тему «Удосконалення системи бухгалтерського обліку, аналізу і 

контролю як інформаційного забезпечення управління суб’єктами господарювання» (м. 

Львів, ФУФБ, 10 жовтня 2017 р.); 

- Науково-практичний семінар на тему: «Сучасний стан та напрямки удосконалення 

національної системи обліку в контексті євроінтеграції та застосування міжнародних 

стандартів» (м. Львів, ФУФБ, 11 жовтня 2017 р.); 

- Міжнародна економічна науково-практична інтернет-конференція “Наукові підходи у 

реформуванні сучасної економічної системи”(м. Тернопіль), 25 квітня, 2017 р.; 

- VІІ-ма Міжнародна науково-практична Internet-конференція студентів та молодих 

вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, 

ефективність «Форвард-2016», 27 грудня 2016 р.;  

- Міжнародна науково-практична конференція «Управління економічними процесами: 

сучасні реалії і виклики» (м. Мукачево), 2017 р.; 

- Міжнародна науково-практична конференція «Національна економіка в умовах 

глобалізації : сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» (м. Полтава), 7 березня 

2017 р.; 

- І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми обліку, аудиту, 

аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки» (м. Кривий Ріг), 25 травня 2017 р.; 

- Всеукраїнська наук.-практ. конф.: «Стан та перспективи розвитку бухгалтерського 

обліку та оподаткування в Україні» (м. Ірпінь), 22 лютого 2017 р.; 

- ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Науковий диспут: питання 

економіки і фінансів» (Київ-Будапешт-Вена), 31 березня 2017 р.; 

- 6 червня 2017 р., у Львівському національному академічному театрі опери та балету 

імені Соломії Крушельницької студенти брали участь у міжнародній конференції «Європа на 

зламі часів – література, цінності та європейська ідентичність» за участю «Фонду Конрада 

Аденауера».  
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ПІДСЕКЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У БІЗНЕСІ ТА 

МОДЕЛЮВАННЯ 

 

Шевчук Ірина Богданівна 

к.е.н., доцент, в.о. завідувача кафедри економічної кібернетики 

факультет управління фінансами та бізнесу  

Львівський національний університет імені Івана Франка 

GRID-СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ ЯК НЕВІД’ЄМНІ 

ЕЛЕМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ РЕГІОНУ 

На сьогоднішній день можна виділити три найважливіші інформаційні технології, що здатні 

створювати та розвивати конкурентні переваги регіону. Це Інтернет (мережа комп'ютерів, 

об'єднаних каналами з протоколами ТСР\ІР для зв'язку), Web (мережа сайтів, що використовують 

гіперпосилання для переходів) і Grid(обчислювальна інфраструктура, яка забезпечує глобальну 

інтеграцію інформаційних і обчислювальних ресурсів на основі мережевих технологій і 

спеціального програмного забезпечення проміжного рівня, а також набору стандартизованих 

служб для забезпечення надійного спільного доступу до географічно розподілених інформаційних 

і обчислювальних ресурсів: окремих комп'ютерів, кластерів, сховищ інформації і мереж). 

В останні роки великої популярності і розвитку в Україні набуває застосування Grid-

технологій. Приймаються різного роду державні цільові програми (Державна цільова нау-

ково-технічна програма впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 рр.; 

Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України «Грід-інфраструктура і 

грід-технології для наукових і науково-прикладних застосувань» на 2014-2018 рр.), пріори-

тетними завданнями яких є створення умов для впровадження Grid-технологій в науку, 

промисловість, фінансову, соціальну та гуманітарну сферу.  

Головним досягненням виконання даних програм є створення української національної 

Grid-інфраструктури (УНГ) виробничого типу. На сьогоднішній день це є єдина дослідни-

цька е-інфраструктура національного рівня, яка об’єднує 39 ресурсних центрів наукових 

організацій України (з них 29 належать НАН України), працює 24 години на добу весь 

тиждень та надає для дослідницьких віртуальних організацій вільний доступ до обчислюва-

льних ресурсів і ресурсів зберігання даних. З 2011 р. Україна є учасником міжнародного 

об'єднання NorduGrid, завдяки чому відбулось інтегрування УНГ до Європейської Grid-

інфраструктури, яка об’єднує понад 22 тис. дослідників з усього світу. Це дало можливість 

забезпечити необхідні сервіси українським вченим для проведення цифрових досліджень 

світового рівня як самостійно, так і в колаборації з вченими інших країн, незалежно від місця 
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їх перебування. Доступ до обчислювальних потужностей даного об’єднання мають не тільки 

фізики, але й біокібернетики, хіміки-теоретики, метеорологи, матеріалознавці, екологи. 

Grid-технології виявилися ефективними в багатьох галузях фундаментальної і прик-

ладної науки, їхнє застосування дозволило отримати багато вагомих результатів, які немож-

ливо було б отримати в інший спосіб.  

Подальший розвиток національної Grid-інфраструктури та Grid-спільноти потребує 

комплексно-цільового підходу та концентрування зусиль на вирішенні проблем, що, насам-

перед, пов’язані із підвищенням потужності та якості Grid-інфраструктури, збільшенням 

пропускної здатності каналів обміну даних, підвищенням обчислювальної потужності ресур-

сних центрів та розподільних ресурсів зберігання даних Grid-інфраструктури, створенням 

гнучкого віртуального дослідницького середовища, зі спрощеним доступом до ресурсів УНГ, 

забезпеченням підготовки фахівців з Grid-технологій та хмарних обчислень [3].Їх вирішення 

дозволить застосовувати Grid-технології не тільки у фундаментальних дослідженнях (за та-

кими напрямами як: фізика і астрофізика високих енергій, астрономія; молекулярна та клі-

тинна біологія і генетика, нейрофізіологія, науки про життя; фізичні основи матеріалозна-

вства, нанофізика і наноматеріали; геофізика, метеорологія, кліматологія, науки про Землю; 

суспільно-економічні науки), а й у прикладній сфері (практична медицина, інженерні 

розрахунки, екомоніторинг, дистанційне зондування, прогнозування природних явищ). 

Однак для формування конкурентних переваг регіону має значення не так застосування 

Grid-технологій у наукових дослідження, як їх використання у господарській діяльності. Вже 

не один рік в енергетиці триває дискусія про запровадження та розвиток концепцій 

«SmartGrid» і «Цифрова підстанція» для забезпечення ефективності використання ресурсів. 

Суть якої полягає в тому, щоб до існуючої системи виробництва, передачі та споживання 

електроенергії додати ще інформаційну. 

У вересні 2017 р. Урядом було схвалено Енергетичну стратегію України на період до 

2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», у якій приділено значну 

увагу розвитку інтелектуальних SmartGrid в електричних мережах. Адже, питання економії 

електроенергії на сьогоднішній день в Україні є вкрай актуальним. Більшість споживачів 

електроенергії витрачають її нераціонально. Немає контролю над її споживанням у будь-

який момент часу. Існуючі мережі не мають спеціального обладнання, яке б здійснювало роз-

поділ енергії та дозволило її заощаджувати. Тому енергетична інфраструктура регіонів та 

країни в цілому повинна оснащуватись новітніми вимірювальними технологіями, промисло-

вими контролерами та набувати характеристик «інтелектуальної мережі», яка крім викорис-

тання джерел відновлюваної енергії та скорочення її споживання повинна також ще забезпе-
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чувати передачу даних і доступ до мережі Інтернет. Усе це в сукупності дозволить спожи-

вачам отримувати інформацію про те на які цілі і скільки електроенергії було витрачено. 

Перетворення електромереж на інтелектуальні мережі SmartGrid забезпечує[1]: здат-

ність мережі до самовідновлення після збоїв у подачі електроенергії;можливість активної 

участі в роботі мережі споживачів;стійкість мережі до фізичного і кібернетичного втручання 

зловмисників;необхідну якість переданої електроенергії;синхронну роботу джерел генерації 

та вузлів зберігання електроенергії;появу нових високотехнологічних продуктів і 

ринків;підвищення ефективності роботи енергосистеми в цілому. 

Концептуальні відмінності інтелектуальної мережі від звичайної вказують на важливу роль 

SmartGrid у технологічному, економічному та екологічному розвитку суспільства. Крім 

вирішення завдань зниження навантаження на навколишнє середовище, зменшення енерге-

тичного дефіциту за рахунок використання відновлюваних джерел енергії, підвищення якості і 

надійності роботи енергосистеми SmartGrid є ще каталізатором економічного підйому. Адже, 

реалізація положень даної концепції сприяє розвитку і впровадженню інноваційних технологій, 

розширенню масштабів виробництва високоінтелектуальної продукції, більш інтенсивному 

застосуванню електричної енергії в транспортній інфраструктурі (використання автомобілів з 

електродвигунами), розвитку нових ринкових відносин із залученням в енергетику споживачів в 

якості активних гравців ринку (можливість продавати електроенергію, використовуючи локальні 

генеруючі джерела). Завдяки реалізації концепції SmartGrid людство вступить в нову фазу свого 

існування, яка буде характеризуватися гармонійною взаємодією з навколишнім середовищем, 

покращенням якості життя і загальним економічним підйомом. 

Grid-технології дозволяють вирішити низку проблем, що виникли в охороні здоров’я як 

на регіональному, так і національному рівнях, шляхом побудови гнучких і масштабованих 

віртуальних систем зберігання даних для середніх і великих медичних установ та лікарняних 

мереж. Більшість прикладних застосувань Grid-технологій у медицині зводиться до обробки 

великих масивів даних для покращення діагностики та розуміння механізмів перебігу різних 

захворювань людини, отримання медичних зображень у таких галузях як онкологія, 

нейрохірургія, радіотерапія. У результаті цього підвищується не тільки якість діагностики і 

лікування, а й закладаються основи телемедицини. Практика розвинених країн показує 

можливість застосування Grid-технологій для обробки медичних зображень, моделювання 

тіла пацієнта при виборі тактики лікування та хірургічного втручання, у фармації та в 

геномній медицині, створення віртуальних лабораторій та госпіталів. Покращення в такий 

спосіб якості медичних послуг у регіонах інтенсифікує темпи зростання регіональних ринків 

медичних послуг, що в свою чергу також спричинить позитивні зрушення у процесах 

комплексного розвитку регіональних соціально-економічних систем. 
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З часом Grid-технології поряд із традиційними сферами застосування знаходять своє 

практичне застосування і в менш технічних галузях діяльності людини. Зокрема для модер-

нізації та удосконалення роботи правоохоронних та судових органів. Так, Grid-технології 

здатні суттєво покращити роботу прокурорів-криміналістів, суддів та інших працівників 

правоохоронних органів, що мають справу із великими обсягами доказової бази даних, яка 

потребує ретельної обробки та надійного зберігання інформації. В такому контексті можна 

говорити про створення Grid-мереж між центральними органами та регіональними управ-

ліннями Служби безпеки України, органів прокуратури, МВС, податкової міліції, митниці, 

Національного антикорупційного бюро України та іншими. Це дозволило б оперативно 

підтягувати до доказової бази даних нові зібрані докази, протоколи слідчих дій, обвину-

вальні акти та уникнути зайвої забюрократизованості, надавши повноваження доступу до 

такої бази даних відповідальним посадовим особам з усієї України [2]. 

Не варто забувати, що стан економіки безпосередньо пов'язаний із кризовими проце-

сами в суспільстві. Кризи і уповільнення розвитку економіки примушують компанії (підпри-

ємства, організації)більш прискіпливіше рахувати гроші та скорочувати витрати і персонал. 

В першу чергу часто скорочуються витрати на IT. Тому Grid-технології, які дозволяють еко-

номити гроші на експлуатації систем, зараз стають дуже популярними в компаніях із ефек-

тивним менеджментом. Також економічний ефект з’явиться в процесі експлуатації хмарних 

сервісів, зокрема за рахунок зниження трудомісткості обслуговування, простоти масштабу-

вання та оновлення. При цьому, витрати на «перехід у хмари» окупляють себе менш ніж за 

півтора-два роки, а відповідно, вигода від такого переходу є очевидною. 

У міру розвитку Grid-технологій їх значення для розвитку національних економік та 

підвищення конкурентних переваг регіонів все більше і більше зростатиме. Спостерігати-

меться їх активне використання як державними організаціями в сфері управління, оборони, 

комунальних послуг, так і приватними компаніями в сфері фінансів, енергетики тощо. Але це 

все залежить від рівня розуміння суспільством інформаційних технологій як одного із основ-

них ресурсів свого розвитку. 

Список літератури:  

1. Grid Modernization and the SmartGrid [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

https://energy.gov/oe/activities/technology-development/grid-modernization-and-smart-grid 

2. Стріжкова А.В. Застосування Grid-технологій в правовій сфері [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2017/01/ Strizhkova.pdf 

3. Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України «Грід-інфраструктура і 

грід-технології для наукових і науково-прикладних застосувань» на 2014-2018 рр. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www1.nas.gov.ua/infrastructures/ 

Legaltexts/nas/2013/regulations/OpenDocs/131211_164a.pdf 
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ПРО ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ КРИПТОВАЛЮТИ 

Ідея створення принципово нового виду валюти виникла у 2009 році як результат 

бурхливого розвитку інформаційних технологій. Поява інформаційної економіки, що 

ґрунтується на використанні комп’ютерних технологій та мереж, супроводжується зміною 

валютного ринку, розробкою нового виду валюти – криптовалюти, яка за своїми атрибутами 

відрізняється від реальної валюти.  

Основні принципи створення криптовалюти (віртуальної або електронної валюти) були 

описані у роботі Сатосі Накамото [1], який запропонував нову інформаційну валюту як засіб 

обміну. Вона являє собою децентралізовану систему електронної готівки, захищену від 

втручання третіх осіб. Однією з технологій, яка покладена у створення криптовалюти, є так 

званий «блокчейн» (blockchain) або «ланцюг блоків». Ця технологія передбачає представлення 

цифрової інформації у вигляді блоків згрупованої інформації, що криптографічно захищені та 

розміщені в хронологічній послідовності. Кожен з блоків ланцюга зберігає інформацію про 

певний набір транзакцій (у системі біткоїн – всі грошові переводи між гаманцями 

користувачів), а самі блоки за допомогою математичного алгоритму об’єднуються в ланцюг. 

Зберігання цифрового реєстру здійснюється розподілено, між комп’ютерами всіх учасників 

системи, забезпечуючи у такій спосіб його підтримку та захист. Отже, блокчейн є цифровим 

реєстром всіх проведених операцій та угод і являє собою розподілену базу з високим ступенем 

захисту. При створенні блоків використовується ще одна технологія – хешування, суть якої 

полягає у перетворенні інформації у деякий образ – хеш або унікальний символьний рядок. У 

такій спосіб кожен блок блокчейну є однозначно ідентифікованим; хеш слугує для перевірки 

цілісності даних та забезпечує шифрування даних.  

Серед основних відмінностей електронної валюти від традиційної можна виділити такі: 

 відсутність будь-якого адміністратора, що робить криптовалюту системою, яка здатна 

до самоорганізації; 

 відсутність центрального сервера з базою даних про всі проведені транзакції; 

 можливість відслідковування платежів в системі; 

 шифрування транзакцій за допомогою секретних ключів та адреси; 

 складність (або неможливість) крадіжки криптовалюти завдяки використанню зв’язків 

між блоками, складність злому криптосистеми; 

 відсутність комісій, крім комісії за переведення криптовалюти. 
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Сама електронна система володіє набором таких важливих властивостей, як 

децентралізованість, публічність, необхідність консенсусу учасників для створення нових 

блоків та винагорода користувачів за підтримку бази даних. 

Популярність криптовалют можна прослідкувати на прикладі загальновідомої валюти 

біткоін, кількість пунктів обміну якої постійно зростає (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Загальна кількість пунктів обміну біткоінів у світі 

2014 2015 2016 2017 2018 

Січень Липень Січень Липень Січень Липень Січень Липень  Січень 

2064 4312 5704 6682 7430 7957 8175 9138 11437 

Джерело: [2] 

Все більш широкого поширення набувають й інші криптовалюти, такі як:  

 ефіріум (ETH) – мережа, яка дозволяє створювати тисячі децентралізованих блокчейн-

додатків, дозволяє заключати смарт-контракти; 

 Ethereum Classic (ETC) – відгалуження системи ефіріума; 

 Ripple (XRP) – валюта, що призначена тільки для проведення транзакцій; 

IOTA (IOT) – мережа, яка використовується для Інтернету речей і може стати 

затребуваною на ринку електронних валют; 

Dogecoin (DOGE) – валюта з великою кількістю грошових одиниць низької вартості, 

що робить її також затребуваною; 

Litecoin (LTC). Форк (або створена на основі) биткоіна електронна валюта, яка 

характеризується більш високою швидкістю проведення транзакцій, ніж біткоін, що 

зумовило її популярність поряд з біткоіном. 

На даний час створено вже понад 2000 видів електронних валют, багато з яких є 

версіями біткоіна. Попит на деякі з них швидко зростає. Так, у 2017 році курс біткоіна до 

долара збільшився в 14 разів, ефіріума – в 91, а ріпла – у 300 разів [3]. Одночасно з появою 

нових електронних валют починається активне використання технології блокчейн, зокрема, у 

фінансових, промислових та державних структурах. У 2014 році кількість децентралізованих 

блокчейн-технологій зростає втричі, з’являються нові версії блокчейну, функції яких 

полягають не тільки у збереженні історії платежів, але й метаданих. Виникають нові 

можливості використання криптовалют. Так, 2017 рік ознаменувався появою нового сектору 

криптовалютного ринку – лендінгу, тобто кредитування на основі криптовалют. Як бачимо, 

область використання криптовалют поступово розширюється, електронні валюти набувають 

деяких властивостей реальних валют, що свідчить про подальшу зміну валютного ринку під 

впливом інформаційних технологій.    

Список літератури:  

http://businessviews.com.ua/ru/redirect/goto/bitinfocharts.com%7C%7Cbitcoin%7C%7C/
http://businessviews.com.ua/ru/redirect/goto/bitinfocharts.com%7C%7Cethereum%7C%7C/
http://businessviews.com.ua/ru/redirect/goto/bitinfocharts.com%7C%7Cripple%7C%7C/
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ВЕЛИКИХ МІСТ 

Великі структуровані об’єкти, які характеризуються значною кількістю ознак 

потребують планування для організації оптимальної діяльності. До таки великих об’єктів 

належать міста з населенням порядку мільйона мешканців. Кожне велике місто –це складний 

організм, в якому паралельно функціонують ряд структур: транспортна мережа [1], 

комунальні комунікації, мережа точок реалізації товару та інші. Схема забудови великих міст 

поділяють на радіальні (Львів) та квартальні (Одеса). 

Організація торгівельної мережі до якої входять: сукупність торгових точок, 

транспортні засоби доставки товару, складські приміщення є непростою проблемою, якщо 

прагнути до оптимізації структури реалізації товарів[2]. 

Розглянемо декілька підходів в питанні оптимізації торгівельної мережі на прикладі 

Львова. Значну частину торгівельних точок в місті зосереджено на 21 місцевому ринку, що 

складає п’яту частину точок реалізацію товарів широкого вжитку. Великі об’єми продаж 

припадають також на гіпермаркети та супермаркети. 

Торгова мережа корелює з іншої важливою схемою міста транспортною, яка налічую 

53 автобусних, 11 тролейбусних, 8 трамвайних маршрути, та 429 зупинок громадського 

транспорту. При накладанні цих схем (рис.1) можна зауважити, що основна частина точок 

торгівлі зосереджена в центрі міста та вздовж основних вулиць.  

Для оцінки можливостей кожної точки доречно ввести певну величину, яка б визначала 

її потенціал. На цю величину впливають: віддаленість від центра міста, кількість 

торгівельних точок в околі 300 метрів, віддаленість від зупинок громадського транспорту.  

 

https://blockchain.info/charts
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Рис     Транспортна та торгівельна схеми міста Львова 

Густина точок в районах міста, які по-різному віддалені від центра сильно 

відрізняються. Так в першій зоні віддаленість якої складає 0-2 км від центра густина точок 

40-80 точок на квадратний кілометр, у другій зоні на відстані 2-5 км відповідно 20-30 точок, 

а в третій зоні 5-7 км порядку 10 точок. 

 

Рис     Залежність кількості точок продажів від відстані від центру міста 

Найбільше значення потенціалу мають точки в центрі і такі які розташовані групами, 

ще однієї складовою потенціалу є віддаленість від зупинки громадського транспорту. В свою 

чергу зупинки поділяють відповідно до кількості маршрутів, які зупиняються. 

Високі значення потенціалу визначають місця розташування складських приміщень і 

базування окремих постачальників. Підвезення товару в першій зоні доречно організувати 

таким чином, щоб охопити усю зону; у другій зоні доставку потрібно здійснювати 
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секторально, а в третій зоні радіально. Крім того невеликі складські приміщення доречно 

мати в кожній виділеній одиниці, яку повинен обслуговувати окремий постачальник товарів 

Отже, для планування мереж доставки і реалізації товарів у великих містах слід 

враховувати структуру забудови, транспортну схему і густину торгових точок. 

Список літератури:  

1. https://www.terrasoft.ua/node/13463 

2. https://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/en-us/maps_build.html 
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ЕФЕКТИВНЕ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Наявність власного сайту в наш час є необхідним атрибутом і запорукою успішної 

діяльності будь-якої сучасної компанії. Все більшою популярністю користуються інтернет-

магазини, причому цей напрямок інтернет-бізнесу цікавить не тільки людей, які ведуть свій 

бізнес виключно в мережі, але й власників реальних магазинів. 

Цьому є маса причин, і найбільш вагомі з них – це необмежені можливості, відносно 

невеликі витрати і загальна доступність. 

Розглянемо основні аспекти організації торгівлі через інтернет-магазин. 

Для того, щоб почати продавати в Інтернеті, як і у випадку з будь-якою іншою 

підприємницькою діяльністю, необхідно вирішити юридичну сторону питання, пройшовши 

офіційну реєстрацію. Фактично, єдині документи, які необхідні для відкриття інтернет-магазину, 

– свідоцтво про реєстрацію  суб’єкта підприємницької діяльності у формі ФОП або ТзОВ. 

Важливий моментом щодо організації електронної торгівлі є її орієнтація на окремі 

ніші продукції або послуг. Практично всі інтернет-магазини можна розділити на дві великі 

групи – свого роду супермаркети, які пропонують велику кількість непов’язаних між собою 

товарних груп, і нішеві типи, які спеціалізуються на продажу певного виду продукції. У разі 

вдалообраної тематики ймовірність успіху останнього типу сайта буде набагато вищою, ніж 

при відкритті торгового майданчика з великою кількістю категорій і десятками тисяч 

товарів. Для підприємця, який вирішив розвивати інтернет-магазин доцільно почати з двох-

трьох категорій товарів і потім поступово розширювати асортимент по мірі зростання.  

Також розвиток нового електронного бізнесу можна охарактеризувати кількома 

параметрами. 

https://www.terrasoft.ua/node/13463
https://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/en-us/maps_build.html
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1) Орієнтовна сума вкладень на розробку сайту інтернет-магазину: 6-30 тисяч грн. (це 

залежить від того, чи створюється сайт з індивідуальним дизайном чи купується і 

наповнюється готовий шаблон). 

2) Запуск сайту інтернет-магазину, покупка партії товару чи організації певного 

сервісу. Тут сума інвестицій буде залежати від обраного товару і домовленостей із 

постачальниками. 

3) Послуги з інтернет-маркетингу: від 6000 грн. в місяць (для не спеціалістів). 

4) Орієнтовний час окупності: від 5-6 місяців.  

5) Час на відкриття: від двох-трьох тижнів до двох-трьох місяців. 

Серед недоліків розвитку електронної торгівлі можна виділити такі:  

1) складний порядок повернення товарів у випадку бажання клієнта повернути 

покупку; 

2) необхідність залучення спеціалістів, що будуть здійснювати адміністрування сайту, 

оновлювати контент інформаційного ресурсу; 

3) логістика виконання замовлення має швидкість, або продуктивність, неадекватну 

швидкості Internet, окрім того зростає вартість невеликих замовлень за рахунок поштових 

послуг, послуг перерахунку коштів; 

4) відсутність мотивів відвідування магазинів, безпосередньо не пов'язаних зі 

здійсненням закупівель. 

У процесі створення інтернет-магазину можна вибрати кілька варіантів, що 

характеризуються своїми перевагами та недоліками. 

1) Використання безкоштовного конструктора інтернет-магазинів. Характеризується 

високою простотою і швидкістю створення, але має багато недоліків, основними з яких є 

дуже обмежений функціонал, можливості модифікації та кількість товарів, які можна 

виставляти, відсутність власного доменного імені та хостингу. 

2) Використання безкоштовних або недорогих шаблонів. Цей варіант дає ширші 

можливості для налаштування вигляду та наповнення сайту, вибір при створенні доменного 

імені, можливості подальшого розширення функціоналу. 

3) Створення інтернет-магазину за індивідуальним дизайном дає можливість врахувати 

всі нюанси і аспекти, які передбачає власник бізнесу, має оригінальний вигляд, але його 

розробка має значно вищу вартість (оплачується індивідуальна робота web-дизайнера та web-

програміста) і час такої розробки є набагато тривалішим у порівнянні з попередніми 

варіантами. 

Для початківців у сфері електронної торгівлі спеціалісти рекомендують другий варіант 

– створення інтернет-магазину на основі шаблону. Також початківцям доцільно розглянути 

http://lemarbet.com/ua/otkrytie-internet-magazina/15-vazhnyh-kriteriev-vybora-tovara-dlya-internet-magazina/
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можливості організації особистого кабінету на відомих торгових інтернет-майданчиках, 

таких як Rozetka, Аllo, Prom.ua, All.biz та можливості організації продажів через соцмережі. 

Таким чином, кожен із потенційних учасників електронної комерції проаналізувавши 

наведені переваги та недоліки, може оцінити доцільність власної участі у електронному 

сегменті економіки. Однак, в сучасну інформаційну епоху вигоди від розвитку електронної 

комерції можна вважати значно суттєвішими, ніж її недоліки, а тому виробники, ділові 

контрагенти, споживачі та суспільство в цілому має можливість перейти на вищий щабель 

розвитку підприємництва завдяки інформаційним технологіям. 
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МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ НА 

НЕСТАБІЛЬНОМУ ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 

Для найбільш повного досягнення поставлених цілей у сьогоденні перед інвестором 

виникає проблема вибору інвестиційного об’єкту з різними інвестиційними 

характеристиками. Сучасна інвестиційна діяльність безпосередньо пов'язана з так званою 

портфельною теорією. Важливим етапом формування інвестиційного портфеля є вибір 

конкретних інвестиційних об'єктів для включення в інвестиційний портфель на основі оцінки 

їх інвестиційних якостей та формування оптимального портфеля. Приймаючи інвестиційні 

рішення по відношенню до того чи іншого проекту, потрібно враховувати та правильно 

аналізувати ризик.  

Для інноваційного розвитку підприємства, відновлення наявної матеріально-технічної 

бази, розвитку виробництва, освоєння випуску нових видiв продукцiї необхідні інвестицiї. В 

умовах ризику i зростаючої невизначеностi важливим питанням при цьому є розробка i 

прийняття обґрунтованих управлiнських рiшень щодо формування iнвестицiйного 

портфелю. Пiд iнвестицiйним портфелем розуміють цiлеспрямовано сформовану вiдповiдно 
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до певної інвестиційної стратегії сукупнiсть вкладень в iнвестицiйнi об'єкти. Метою 

формування iнвестицiйного портфеля є забезпечення реалiзацiї розробленої iнвестицiйної 

стратегії шляхом пiдбору найбiльш ефективних iнвестицiйних вкладень. 

Вiдомi моделi визначення характеристик iнвестицiйного портфеля модель Марковiца та 

модель Шарпа успiшно працюють на відносно стабільних захiдних фондових ринках [2]. 

Процес управління з використанням моделі можна розглядати як метод пошуку найкращих 

рішень для аналізу поводження реальної виробничої системи. 

В умовах нестабільності вітчизняного фондового ринку, домінуючого впливу 

сировинних галузей на загальну динаміку розвитку економіки, недосконалості нормативно-

правової бази для оптимізації iнвестицiйного портфеля доцiльно використати модель Квазi-

Шарпа. 

Модель Квазі-Шарпа заснована на взаємозв'язку прибутковостi кожного цiнного папера 

з деякого набору N цiнних паперiв iз прибутковiстю одиничного портфеля iз цих цiнних 

паперiв [1; 4]. За моделлю Квазі-Шарпа прибутковість цiнного папера пов'язується iз 

прибутковiстю одиничного портфеля функцією лінійної регресiї виду: 
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 – прибутковість одиничного портфеля; 
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 – коефіцієнт регресії; 
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 – середня прибутковість цінного паперу за минулі роки; 
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R

 – середня прибутковість одиничного портфеля за минулі періоди  

Коефiцiєнт   характеризує ступiнь залежностi прибутковостi цiнного папера вiд 

прибутковостi одиничного портфеля. Чим вище   тим сильнiше залежить прибутковiсть 

цiнного папера вiд змін прибутковостi одиничного портфеля, тобто вiд змін прибутковостi 

iнших цiнних паперiв, які входять до одиничного портфелю. Коефiцiєнт   називають  -

ризиком, але його трактування вiдрiзняється вiд трактування однойменного показника в 

моделi Шарпа. 

Загальний ризик вкладень у даний цiнний папiр складається з  -ризику, тобто ризику 

зниження прибутковостi при падiннi прибутковостi одиничного портфеля, i залишкового 

ризику 
ri

 , тобто ризику зниження прибутковостi і невiдповiдностi лiнiї регресії [1; 2; 4]. 
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У моделі Квазі-Шарпа ризик цінного паперу являє собою сукупність коефіцієнта бета і 

залишкового ризику (
ri

 ). Залишковим ризиком називають ступінь розкиду значень 

прибутковості цінного паперу щодо лінії регресії. 

При практичній реалізації моделi Квазі-Шарпа для оптимiзацiї інвестиційного 

портфеля використовуються такі формули [1; 2] як: 

1) прибутковiсть одиничного портфеля в перiод t приймається середнє значення 

прибутковості цiнних паперiв, його складових, за цей же перiод: 
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де 

t

sp
R

 – прибутковість одиничного портфеля в період t; 
t

i
R  – прибутковість і-го цінного 

паперу за період t; 

2) середня прибутковість цінного паперу за минулі періоди: 
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R  – прибутковість цінного папера за період t; T  – розглянута кількість періодів часу; 

3) середня прибутковість одиничного портфеля за минулі періоди: 
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4) коефіцієнт   цінного папера розраховується за формулою: 
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5) залишковий ризик цінного папера: 
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6) показник ризику одиничного портфеля: 

T

RR
T

t
sp

t

sp

sp













 

 1

2


.                       (7) 



28 

В розглянутій моделі є зовнішня змінна – норма доходності цінних паперів емітента за 

кожен із періодів. До контрольованих змінних слід віднести: склад портфелю цінних паперів; 

норма ризику портфелю; норма доходності всього портфелю; максимальна частка цінних 

паперів кожного з емітентів у портфелі. Прикладом неконтрольованих змінних можуть 

служити стан законодавства, політична стабільність. 

Застосування комп'ютерної техніки для обробки даних значно полегшує та прискорює 

процес оптимiзацiї, дає можливість змоделювати рiзнi сценарiї розвитку подiй. 

Дослідження процесу управління інноваційним розвитком економічних систем 

засобами математичного моделювання дозволяє отримати інформацію про стан об'єкту 

управління під впливом змін внутрішніх і зовнішніх діючих факторів. 

Сформуємо оптимальний інвестиційний портфель, який складається з трьох акцій. Для 

розрахунку було обрано акції таких підприємств, як «Західенерго» [3], «Мотор Січ» [5], 

«Укрнафта» [7] – період аналізу – один рік. Розрахунок проводився на основі даних ціни 

закриття активів вищенаведених підприємств та індексу UX (узагальнено на основі даних з 

офіційного сайту української біржі [6]: з 05 січня 2016 р. по 23 грудня 2016 р. 

Здійснювались розрахунки середнього значення прибутковості, значення прибутковості 

одиничного портфеля та її середнього значення для кожної акції за весь період, чутливість 

зміни прибутковості акції (  ) від зміни прибутковості одиничного портфеля, залишкового 

ризику, який є мірою розкиду прибутковості цінного паперу щодо лінії регресії. Для 

розрахунку часток в інвестиційному портфелі потрібно скористатись надбудовою Excel 

«Пошук рішення». 

Надбудова «Пошук рішення» дає можливість отримати розрахунок часток (ваг) акцій в 

інвестиційному портфелі. А саме, співвідношень ваг акцій в портфелі є наступним: частка 

акцій Мотор Січі становить 22%, частка акцій Західенерго становить 46%, частка акцій 

Укрнафти – 32%,  

Висновки. Модель Квазі-Шарпа раціонально застосовувати при розгляді порівняно 

невеликої кількості цінних паперів, що належать до однієї чи кількох галузей. З допомогою її 

добре підтримувати оптимальну структуру вже існуючого портфеля. Недоліком моделі 

можна вважати те, що в ній розглядається окремий сегмент фондового ринку, на якому 

працює агент фондового ринку, без урахування глобальних тенденцій. 
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ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ПОБУДОВИ ДЛЯ РОЗРОБКИ WEB-UI. 

Розглядаючи тенденції сучасної практики у web-розробці варто виділити застосування 

інструментів для спрощення та прискорення процесу розробки, а також підготовки файлів 

проекту для розміщення їх на сервері прикладних програм. 

Серед найбільш поширених продуктів відзначимо так звані завантажувачі задач (task-

runner чи task-manager) і системи побудови (build-tool чи build-system), які значно прискорюють 

роботу, автоматизуючи компіляцію, тестування та інші рутинні завдання, які супроводжують 

активну розробку програмного забезпечення. Відомі на ринку інструменти конкурують між 

собою. Наприклад до 2014 року серед них виділявся продукт Grunt, але пізніше зі складу 

проекту виділилася невелика команда, яка вирішила робити альтернативний інструмент Gulp, 

який теж орієнтований на автоматизацію побудови проекту. 

Розглянемо характерні відмінності між task-менеджерами та build-системами. 

Task-менеджер – це інструмент для автоматизації завдань. Як правило 

використовується конфігураційний файл, де можна записати імена цих завдань, функцію, яка 

їх виконує, плагіни для прискорення стандартних дій, але самі завдання можуть бути 

довільними. наприклад: 

1. завдання для де плоя (архівація проекту, завантаження проекту на віддалений сервер і 

т.п.) 

http://investfunds.ua/markets/stocks/Zapadjenergo
http://investfunds.ua/markets/stocks/Motor-Sich
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2. завдання для збірки проекту (мініфікація, оптимізація, перевірка коду на валідність і т.п.) 

3. завдання для міграції даних. 

Яскраві приклади таких інструментів - Grunt і Gulp. 

Build-система - це інструмент, який вирішує лише одну типову задачу збірки проекту 

на javascript, в яку входять: 

1. конкатенація javascript файлів, 

2. перевірка коду на валідність, 

3. мініфікація коду і т.д. 

До таких інструментів відносяться Webpack, Broccoli, Brunch, Browserify і інші. 

Зазначимо, що подібні frontend-задачі можна також автоматично виконувати за 

допомогою інших засобів: наприклад, за допомогою npm (NodePackageManager). 

Згадані task-менеджери Grunt та Gulp використовують node.js та npm. На перший 

погляд вони схожі, але Gulp має те, що робить його зручнішим саме для збірки проекту: 

уміння паралельно обробляти завдання, компактний файл налаштувань та лаконічний API. 

Загальний механізм роботи Gulp – це потокова обробка файлів без запису на диск (рис).Для 

цього файли потрібно представити у вигляді об'єктів. У Gulp цю задачу виконує віртуальна 

файлова система Vynyl-FS, яка забезпечує безпосередню передачу файлів наступному 

процесу без створення тимчасових файлів і без збереження на диск. 

 

Існує також і інша відмінність – Gulp за замовчуванням асинхронно виконує задачі. В 

цьому є і плюси, і мінуси. В одному і тому ж конфігураційному файлі можна наприклад 

зчитати файли з каталогу dev / *.scss і відправити їх на обробку до препроцесора SASS. 

Задіяні потоки відправляють результат в .pipe. Метод .pipe дозволяє зібрати результат в 

буфер по частинах, а коли він заповнений, одразу надсилати інформацію в потік для читання, 

ще не закінчивши отримувати вміст директорії. 

Послідовне виконання задач робить Gulp швидким і потужним, хоча деколи виникає 

необхідність все-таки виконувати задачі синхронно, як в Grunt. Проблему можна вирішити 

через зворотний виклик, повернення потоку або promise-об'єкт.  

Якщо ви користуєтесь Grunt, але вас приваблює потокова передача даних - той же 

модуль Vynyl-FS можна використовувати для її реалізації в Grunt. 
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API Gulp використовує всього 5 методів: 

1) .task (name, fn). Реєструє функцію з іменем name. Можна вказати залежність від 

інших функцій, якщо потрібно їх виконати перед вказаною. 

2) .run (tasks ...). Виконує задачі. 

3) . watch (filename, fn). Виконає функцію, якщо файл filename змінюється. 

4) .src (filename). В якості параметра приймає маску файлів і повертає потік, що 

представляє ці файли. Надалі потік може бути переданий на вхід для певної обробки. 

5) .dest (directoryname). зберігає файли у вказаний каталог. 

Особливо важливо відзначити наявність .watch () в описаному API, адже "стеження" за 

постійними змінами файлів є найважливішою складовою комплектації проектів. 

Лаконічність API дає можливість task-менеджеру сфокусуватися власне на основній задачі - 

збиранні проектів. 

Незважаючи на популярність Gulp(більше 130 скачувань за день) и Grunt ( 86 скачувань 

за день за даними npmjs.com), розробники відзначають в цих системах і свої недоліки: 

наприклад, залежність від плагінів, неповна документація, незручне відлагодження. Як 

альтернативу можна розглянути системи збірки проектів такі як Brunch, Broccoli та Webpack 

або npm-скрипти. 

Brunch.Ця система, як і Gulp виникла як конкурента task-менеджеру Grunt, проте 

розробники спочатку замислювали її саме як допоміжний інструмент для збірки з усіма його 

перевагами та недоліками. Навіть без налаштувань він "зрозуміє", що * .js - це файл з 

скриптами, * .coffee - це CoffeeScript; його конфігурація більш компактна. Однак ніяких 

довільних дій на етапі зборки він здійснити не зможе. Конфігураційний файл Brunch може 

бути написаний на CoffeeScript або на JavaScript. 

Broccoli.Інструмент, який перебуває на стадії розробки. Був створений з метою 

створити конкуренцію до Gulp. Broccoli використовує інші принципи: 

Прискорення збірки. Кожен пагін реалізує проміжне кешування результатів збірки 

замість часткового перезбирання потрібних файлів. 

Деревовидні структури замість файлів. Gulp найкраще перетворює один файл у єдиний 

підсумковий. Broccoli за замовчуванням використовує лише дерева, а не файли, і їх 

перетворює в інші дерева (вироджені з однієї вершини). 

В даний момент інструмент активно розвивається, з'являються нові плагіни, але для 

серйозних проектів його використовувати зарано. 

Webpack – це гнучка модульна система збірки, що відзначається нетиповим 

синтаксисом, але може працювати з модулями будь-якого синтаксису. 
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Розуміючи, що доведеться конкурувати з відомими продуктами, розробники Webpack 

зосередилися на специфічних особливостях розробки великих проектів. Відповідно утиліта 

містить: 

1. можливість автоматично будувати дерево залежностей та ресурсів. 

2. зручні засоби для реалізації динамічного завантаження. 

3. сумісність з практично будь-якими модулями (AMD, UMD, ES 2015, Common JS, 

інші модулі на їх основі). 

4. сумісність з препроцесорами (SASS, Babel, CoffeeScript, TypeScript, etc.). 

5. LiveReload (технологія асинхронної завантаження, при якій браузер не оновлює 

сторінки цілком, а лише окремі аплікації). 

6. можливість розділяти код і генерувати значну кількість bundle-файлів, уникаючи 

створення одного bundle.js великого розміру. 

7. можливість оптимізації коду. 

Окремо можна відзначити гнучкий підхід до залежностей. Модулем загальної збірки 

може стати JS, CSS і HTML-файл, і навіть JPEG з PNG.  

Підсумовуючи, зазначимо, що на ринку існує значна конкуренція між інструментами 

для автоматизації послідовно виконуваних завдань (наприклад, Gulp і Grunt), а також 

інструментів для автоматизації збірки проекту (Webpack, Broccoli, Medusa, Browserify). 

Розглядаючи task-менеджери, можна зробити висновок, що Gulp порівняно з Grunt 

простіший, зрозуміліший та продуктивніший. Він виграє за рахунок економії на дискових 

операціях. Але Grunt має більше плагінів (наприклад, є плагін для тестування) і через це у 

нього залишається багато прихильників. Важливою особливістю також є наявність Vynyl-FS 

модуля та асинхронного виконання задач. 

У той же час, для збірки проектів Webpack є не менш цікавим інструментом. В ньому 

передбачувана технологія LiveReload, що прискорює оновлення браузера. Це величезний 

плюс, що економить час на натискання кнопки оновлення, яку розробникам доводиться 

використовувати постійно. У Gulp також є LiveReload, але Webpack складно порівнювати з 

ним, так як він спроектований власне для побудови і збірки проектів та не передбачає 

вирішення довільних задач. 
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РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Розвиток інформаційного суспільства в Україні – це безперервний незворотний процес, 

який має на меті не тільки стимулювання його побудови та розвитку, а й забезпечує 

реалізацію соціально-економічних переваг розвитку країни в усіх її аспектах та людини, 

зокрема, зі всіма її різноманітними інтересами і потребами.  

На поширення інформаційних технологій у окремій країні мають вплив різні фактори, 

що потребує скоординованої державної політики з розвитку інформаційного суспільства та 

суспільства знань і вимагає об'єднання зусиль держави, бізнесу, громадських та міжнародних 

організацій на умовах партнерства, відкритості, рівності та прозорості. 

Міжнародним союзом електрозв’язку (МСЕ) виділено триступеневу модель, за якою 

може розвиватись інформаційне суспільство окремої країни чи регіону. Перший етап це 

мережева готовність, тобто поширення інфраструктури ІТ в країні, доступ приватних осіб, 

підприємств та організацій до неї. Другий етап передбачає ступінь впровадження ІТ. Третій 

етап характеризується ефективністю використання ІТ в окремій державі. Від успішності 

проходження перших двох етапів залежить можливість становлення країни або регіону 

конкурентоспроможним гравцем в інформаційній економіці [2]. 
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Сьогодні  традиційні уявлення про якість життя істотним чином змінюються і рівень 

життя людей стає все більш залежним від використання інформаційних послуг:  Інтернет-

послуги, цифрове телебачення, навігаційні супутникові системи, мобільна телефонія, 

планшети  стали необхідними  у повсякденному житті та  професійній діяльності. 

Як показує практика країн США, Англії, Японії, рішення проблеми інформатизації 

суспільства є глобальною метою розвитку і пов'язане із виходом країни в наступному 

тисячолітті на новий рівень цивілізації. В результаті   на перший план виходить нова галузь – 

інформаційна індустрія, яка з другої половини ХХ століття відіграє важливу роль для 

надання інформації в рішенні практично всіх завдань світової спільноти [1].  

Результати чергового дослідження Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) «The  

Global Information Technology Report 2016» показують, що серед країн світу найвищі темпи 

розвитку мережевої готовності (Рис. 1) у 2016 році в  Сінгапура, Фінляндії та Швеції , а в 

десятку ввійшли Норвегія, США, Нідерланди, Швейцарія, Великобританія, Люксембург та 

Японія.  

Значний вплив на  розвиток інформаційного суспільства в Україні  мала  фінансово-

економічна криза у 2008 – 2009 рр. та російська агресія 2014 року, що  підвищило рівень 

соціальної та політичної напруги, зростання безробіття, погіршення економічної ситуації 

країни і стало  загрозою розвитку  країни, що призвело до скорочення інвестицій  в ІТ- 

сферу. І це безперечно має  бути враховано при  формуванні та реалізації державної політики 

розвитку інформаційного суспільства в Україні. 

За даними Глобального звіту про розвиток інформаційних технологій – 2016 Україна, з 

підвищила свій показник  з 2013 року на три пункти (з 3,9 до 4,2) «індексу мережної 

готовності» (network readiness index) і посіла у 2016 році 64 місце, (проти 73-го у 2013-му, 81-

го у 2014-му і 71-го у 2015-му роках) покращивши за рік результати на сім пунктів, серед 139 

країн світу [ 4 ].  
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Рис     Позиції деяких країн світу за індексом мережевої готовності ( 0 6 р ) 

У нинішній ситуації головним завданням для України є проведення необхідних змін у 

державній політиці з поширення ІТ- інфраструктури та її розвитку ІКТ як рушійної сили 

підвищення конкурентоспроможності і забезпечення сталого економічного зростання країни. 

Створення сприятливих умов для розвитку ІТ дає нові можливості для вирішення проблем 

пов’язаних із здійсненням комунікації та самим бізнесом. Розвиток інформаційного суспільства 

є одним із найважливіших національних пріоритетів, який  необхідний як інструмент соціально-

економічного прогресу та інноваційного розвитку економіки держави в основі якого є: розробка, 

прийняття та фінансування державних цільових програм з впровадження ІКТ;  активна 

міжнародна співпраця з питань розвитку інформаційного суспільства; гармонійне поєднання 

можливостей органів влади та приватного сектору економіки щодо соціально важливих 

проектів; сприяння діяльності інноваційних структур з ІКТ. 
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ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

Сучасний економічний розвиток характеризується значним динамізмом і потребує 

пошуку ефективних методів управління з врахуванням впливу різноманітних факторів на 

результуючі показники діяльності. Корисним в даному випадку є використання апарату 

економіко-математичного моделювання. Вони характеризуються тим, що об’єктом 

моделювання є економічні процеси, а сама модель відображає економічні взаємозв’язки та 

відносини між економічними явищами. Особливим класом моделей є виробничі функції. 

Виробнича функція – це співвідношення між кількістю ресурсів, що використовуються 

у виробництві, та обсягом виробленої на цій основі продукції.  

Об’єктом дослідження є процеси виробництва продукції в реально функціонуючих 

протягом певного відрізку часу господарських системах на підприємстві (фірмі), в галузі, 

регіоні чи в народному господарстві загалом. Таким чином виробнича функція може бути 

використана як на макроекономічному, так і на мікроекономічному рівні. 

На макрорівні вона, як правило, відображає технологічний взаємозв'язок між обсягом 

суспільного продукту (ВНП, ВВП, національного доходу) і різними факторами виробництва 

(працею, капіталом, землею природою), технічним прогресом і дає можливість досліджувати 

економічне зростання. На мікроекономічному рівні кожна фірма має свою, відмінну від 

інших суб'єктів господарювання виробничу функцію. Також апарат виробничих функцій 

можна застосовувати до окремих галузей, видів виробництва і навіть до виробництва 

окремого підрозділу підприємства. 
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Адекватне відображення ВФ реального співвідношення витрат ресурсів та випуску 

розпадається на дві взаємопов’язані задачі [3, С.107]:  

а) специфікація ВФ, тобто виділення істотних факторів і визначення виду функції;  

б) параметризація ВФ, тобто розрахунок кількісних значень параметрів на основі 

систематизованих статистичних даних за допомогою регресійного й кореляційного аналізу.  

Незалежно від того, яка економіка моделюється (ринкова розвинена чи перехідна), 

специфікація виробничої функції (ВФ) має задовольняти деякі логічні, економічні й 

математичні вимоги (що випливають з умов її побудови та використання) [3, С.107]:  

 усі величини, що входять до ВФ, мають бути вимірюваними;  

 випуск продукції без витрат ресурсів є неможливим;  

 усі включені у ВФ ресурси є необхідними, за відсутності хоча б одного з них випуск 

дорівнює нулю;  

 до аргументів ВФ мають бути включені всі істотно значимі для даного процесу 

виробництва фактори (умова є неоднозначною);  

 ресурси в тій чи іншій мірі є взаємозамінними (можуть бути комплементарними, 

тобто входити у строго визначених пропорціях);  

 якщо обсяг якогось ресурсу є обмеженим, то випуск не може збільшуватися 

безкінечно;  

 усі величини повинні мати чіткий економічний зміст;  

 ВФ має спиратися на відповідну статистичну базу;  

 ВФ має бути неперервною та диференційованою.  

Практичне значення використання виробничих функцій полягає в можливості оцінки 

впливу зміни окремих факторів на результуючий показник і в більш широкому плані - для 

розв’язання задач, що стосуються аналізу, прогнозування й планування. 

У загальному вигляді виробнича функція подається наступним чином: 

y = f(x1, ..., xn), 

де xi – фактор виробництва (     ̅̅ ̅̅ ̅). 

Проте, найчастіше використовують двофакторні виробничі функції. Серед них можна 

виділити лінійну функцію, функції Леонтьєва, Аллена, постійної еластичності заміщення 

чинників (функція CES); Солоу, Кобба-Дугласа тощо[1, C.168]. 

Найпоширенішою в класі виробничих функцій є функція Кобба-Дугласа. Вона 

найчастіше використовується для формалізованого опису середньомасштабних 

господарських об’єктів та економіки країни. 

Загальний вигляд функції Кобба-Дугласа наступний: 
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де  y – обсяг виробленого продукту;  

К – обсяг капіталу; 

L – обсяг праця;  

А – коефіцієнт нейтрального технічного прогресу; 

α1 – коефіцієнт еластичності капіталу; 

α2 – коефіцієнт еластичності праці. 

Аналітичні можливості виробничих функцій закладені в першу чергу в основних і 

похідних параметрах рівняння. Зокрема показники еластичності факторів дають змогу 

оцінити величину зростання обсягу продукту при зростанні фактору на 1%, а коефіцієнт 

нейтрального технічного прогресу фактично відображає середньорічний темп зростання 

продукту. 

Якщо α1 + α2 > 1, то випуск зростає швидше, ніж у середньому зростають чинники, а 

якщо α1 + α2 < 1 – повільніше. Отже, у випадку, якщо α1 + α2 > 1, то ВФ описує зростаючу 

економіку, а у випаду α1 + α2 < 1 – має місце спадна економіка. 

Параметри рівняння виробничої функції не тільки відповідають на питання «що», а і 

додатково «наскільки», «в якій мірі», «чому». Досягається це шляхом розрахунку системи 

додаткових показників, наприклад, граничної продуктивності, додаткового продукту, 

граничної віддачі. 

Частинні похідні випуску за чинниками, що їх називають граничними продуктами, або 

граничними (маржинальними) ефективностями чинників, є приростом випуску на малу 

частку приросту чинника: 

K

F




 – граничний продукт фондів (гранична фондовіддача, гранична ефективність 

фондів); 

L

F




 – граничний продукт праці (гранична продуктивність праці, гранична ефективність 

праці). 

Також на базі виробничої функції можна проаналізувати взаємозамінність ресурсів з 

допомогою показників граничної норми заміщення.  

Граничною нормою заміщення (заміни) праці фондами SKє відношення: 
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Знак «мінус» в розрахунках граничної норми заміщення означає, що за фіксованого 

значення обсягу виробництва продукції зі збільшенням одного із взаємозамінних ресурсів 

інший відповідно зменшується і навпаки.  

Між даними показниками є наступна залежність SK · SL = 1. 

Загалом, виробнича функція свідчить, що існує багато варіантів виробництва певного 

обсягу продукції за рахунок певного набору факторів виробництва. Виробничу функцію 

можна застосовувати для обчислення мінімальної кількості витрат, необхідних для 

виробництва будь-якого обсягу продукції, а також для визначення співвідношення набору 

факторів виробництва і максимально можливого обсягу продукції. 

Використання виробничих функцій є корисним для розробки заходів, які дозволять 

забезпечити цілеспрямовані дії на вирішальні фактори з метою досягнення бажаного 

економічного ефекту.  

Окремо можна зазначити можливість використання виробничої функції для побудови 

прогнозів. Однак таке можливо лише за умови, коли попередньо визначені прогнозні 

значення факторів, які входять до складу рівняння. Прогнози дозволяють в умовах 

невизначеності та нестабільності зовнішнього середовища знизити ризик прийняття 

невдалих управлінських рішень. 

Тому визначального значення набуває розвиток і вдосконалення методики 

економічного аналізу та прогнозування на основі виробничих функцій, посилення прогнос-

тичної функції управління, вибір пріоритетних напрямків та об’єктів дослідження. 
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ВИКЛИКИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

В сучасних умовах глобалізації та інтернаціоналізації господарського життя перед 

національними економіками постає проблема пристосування до нових умов зовнішнього 

середовища їх бізнесу, формування взаємовідносин з конкурентами на світовому ринку під 

впливом глобальних викликів. Нині процеси глобалізації охопили практично всі країни. З 

кожним роком залежність національних економік стає все більшою одна від одної. Наша 

країна тут не є виключенням, оскільки розвивається не ізольовано від інших. Інтеграція 

України у світове співтовариство відбувається під впливом нових викликів – політичних, 

економічних, екологічних та ін. 

Вступ України у Світову організацію торгівлі та створення зони вільної торгівлі з 

Європейським Союзом спричинили нові виклики як для національної економіки в цілому, 

так і для її окремих галузей. 

Аналіз ситуації в середині країни показує, що основною причиною відсутності концепції 

управління міжнародними ризиками з боку України є нестабільність у політичній сфері, яка 

визначає безпеку, стабільність і економічний розвиток нашої держави. Загострення боротьби між 

політичними силами всередині країни напередодні чергових Президентських виборів залишає 

відкритими питання економічної безпеки України та захист її інтересів на світовому ринку. 

Нині економіка України все ще володіє значним потенціалом у таких галузях як 

металургія, авіа- та машинобудування, військові та космічні технології, хімічна, аграрна та 

харчова галузі, транспорт і зв’язок. Важливою перевагою України є також вигідне її 

географічне розташування та дешева кваліфікована робоча сила. Але економічна політика 

нашої держави в останні роки не лише не створює передумов для ефективного використання 

і розвитку ресурсів, але й веде до втрати контролю над ними. 

За останні 25 років Україна так і не отримала свого місця у світовому та європейському 

поділі праці. Її зусилля спрямовані на рівноправне економічне співробітництво з ЄС 

залишаються, на жаль, не реалізованими. А вступ за останні 15 років тринадцяти країн 

Центральної Європи у ЄС скоротив можливості взаємовигідного співробітництва з ними для 

України. Створення у 2017 р. зони вільної торгівлі України та ЄС може покращити ситуацію 

з експортом для нашої держави. Співробітництво з Росією та іншими країнами СНД значно 
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скорочується через гібридну війну з нашим східним сусідом. Залежність фінансово-

кредитних систем цих країн від долара США, євро та російського рубля диктують відповідні 

пріоритети в їх міжнародних економічних відносинах. 

Вступ України у Світову організацію торгівлі поставив перед нею реальні загрози 

зменшення національного виробництва. Для вітчизняних підприємств, які працюють на 

внутрішньому ринку, значно збільшується кількість конкурентів. В нинішніх умовах, коли 

значна частина української продукції не відповідає вимогам міжнародних стандартів, має 

низьку продуктивність праці, високу енерго- і ресурсозатратність, подальше посилення 

інтеграції зі світовим ринком неминуче призведе до поглинання або витіснення вітчизняних 

виробників імпортними компаніями. Лібералізація банківської і страхової систем без 

відповідного законодавчого захисту національних фінансових інтересів може привести до 

втрати контролю по управлінню економікою країни. 

В умовах світової глобалізації та намірів вступу України в ЄС і НАТО найважливішим 

пріоритетом залишається її національна безпека, яка визначається для будь-якої країни її 

економічною безпекою. Необхідно зрозуміти, що військові конфлікти виникають, як 

правило, для задоволення економічних інтересів агресорів. Прикладом тут може бути 

гібридна війна Росії з Україною. А тому вирішення питань про національну безпеку України 

нині перебуває у центрі розробки національної концепції управління викликами і загрозами 

для розвитку вітчизняної економіки та її фінансово-кредитної системи в умовах глобалізації. 

Коли в Європі та світі все було добре, економіка України зростала разом з усіма 

країнами. Після нападу Росії на Україну у 2014 р. усе змінилося. Економічне зростання тепер 

можливе не з усіма країнами, а всупереч їм, за рахунок своїх ресурсів або ресурсів сусідів 

(наприклад, Росії, повністю заборонивши імпорт з цієї країни). 

Які тенденції сьогодні домінують у Європі? Насамперед, посилення ролі держав. Такі 

тенденції є зрозумілі. Адже, саме держави взяли на себе проблеми і борги фінансового 

сектору після глобальної кризи 2008–2009 рр. (більше того, нині більшість країн Європи вже 

беруть на себе проблеми і борги цілих країн, зокрема Греції). Об’єктивно, що роль урядів у 

розвитку економіки Європи посилюватиметься. Як наслідок, до влади прийдуть соціалісти та 

праві радикали. Вони будуть дедалі більше втручатися в економіку своєї країни, заохочувати 

торговельні бар’єри, регулювати зарплати і доходи (через фантастичні й абсурдні податки), 

шукати зовнішніх ворогів. Для України важливо зрозуміти, що період її безпрецедентної 

підтримки урядами Німеччини та США, може змінитися в кращому випадку на нейтральне 

ставлення до неї. 

Тому Україні треба готуватися до нової ситуації в Європі та світі, де економічний 

націоналізм і навіть економічні війни стануть реальністю. Нам усім вигідний економічний 



42 

націоналізм – і уряду, і підприємствам, і українським родинам, цей загальноєвропейський 

тренд треба взяти на озброєння. Для України це означає купувати українські товари, 

інвестувати в Україну, а не в офшори, підтримувати українського виробника, який платить 

податки в Україні. За вмілого використання ідей економічного націоналізму можна 

перетворити українських громадян у патріотів своєї держави [1]. 

В умовах глобалізації та поглиблення взаємозалежності між національними 

економіками, інтеграція України з Європейським Союзом стане однією із провідних площин 

створення шансів для її соціально-економічного розвитку як важливого джерела зростання 

статичних результатів (тобто ефекту пересування креації й торгівлі) і результатів динамічних 

(які охоплюють локаційні, акумуляційні і алокаційні ефекти). Крім того, при досягненні 

вищих етапів інтеграції інтенсивність проявів названих ефектів зростатиме. Тому можна 

сподіватися, що входження України до структур Європейського Союзу, як асоційованого 

члена, викличе у майбутньому прискорення темпів економічного зростання. Істотне значення 

матимуть, зокрема, темпи приросту інвестицій в нашу економіку та зайнятість в ній 

населення, а також якість капіталу і праці, тобто ефективність інвестицій і продуктивності 

праці в умовах дії закону конкуренції. Позитивний вплив цих чинників буде результатом: 

- оптимального переміщення виробничих факторів і зміни структури економіки та 

структури зовнішнього обміну країн-членів ЄС та України; 

- вигоди від розширення масштабів виробництва і збуту, а також прискорення темпів 

науково-технічного прогресу; 

- інтенсифікації внутрішньогалузевого поділу праці і збільшення обсягів 

комплементарності економіки внутрішньогалузевого характеру; 

- дії мультиплікаційних механізмів у сфері пропозиції, інтенсивність впливу яких 

залежить від рівня і динаміки вітчизняного та зарубіжного попиту на виробничі фактори та 

готову продукцію. 

Соціально-економічна цілісність, нівелювання цивілізаційної і технологічної 

відмінності між Україною та високорозвинутими країнами ЄС і збільшення частки у доходах 

від міжнародного поділу праці вимагають у найближчій перспективі подолання викликів, 

спричинених необхідністю подальшої трансформації економіки України та її пристосування 

до діючих в ЄС механізмів конкуренції, а також необхідністю подолання проблеми розвитку, 

що є нині, та які виникатимуть в майбутньому. 
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ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ ТА КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНІСТЬ 

ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА СВІТОВОМУ РИНКУ 

За умови обмеженості економічних ресурсів і підвищення ефективності виробництва на 

світовому ринку, зростає і загострюється конкуренція між національними 

товаровиробниками, посилюється ступінь диференціації країн за рівнем розвитку та темпами 

економічного зростання. Кожний національний суб'єкт міжнародних економічних ринкових 

відносин дбає про свої економічні інтереси, окреслює пріоритети з урахуванням реального 

стану національної економіки, сили національного капіталу. Економічно могутні країни, 

регіональні інтеграції в змозі проводити зовнішню політику з позиції сили та істотно 

впливати на міжнародні економічні відносини для обстоювання своїх національних 

інтересів. Країни з низьким рівнем розвитку змушені пристосовуватись до такого порядку і 

формувати свою зовнішню політику або на підставі реальних економічних можливостей, або 

об'єднуватись у регіональні економічні інтеграції. 

Існування світового господарства на ринкових засадах і побудова ринкової економіки в 

Україні поставили перед нашою державою завдання інтеграції до світової економіки, участі 

в міжнародному поділі праці. Зовнішньоекономічна діяльність підтверджує спроможності 

суб'єктів національної економіки  формувати й реалізовувати їх економічні інтереси та цілі у 

сфері міжнародних відносин. Це дає неабиякі можливості отримати додаткові ресурси, 

стимули для підвищення ефективності національної економіки, конкурентоспроможності на 

світовому ринку. Глобалізація та посилення інтеграційних процесів в умовах загострення 

конкуренції на світовому ринку підвищує вимоги до здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності, адекватної сучасному рівню функціонування світового ринку та реальному 

ступеню розвитку національної економіки.  

На сучасному етапі основним напрямом зовнішньоекономічної діяльності України є 

розвиток і поглиблення торгово-економічного співробітництва з республіками колишнього 

СРСР, країнами Східної Європи, розвиненими країнами світу, особливо з тими, що мають 

чисельну українську діаспору. Зокрема, з 1 серпня 2017 року почала діяти Угода про Зону 

Вільної Торгівлі між Україною та Канадою, активно працює Канадсько-Українська Торгова 

Палата (CUCC), Канадсько-український проект підтримки торгівлі та інвестицій (СUTIS). 

Окрім можливостей експорту товарів, канадські партнери очікують відкриття в Канаді 

компаній з українськими власниками та капіталом, створення глобальних торгівельних 
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альянсів. Також важливо враховувати той факт, що системна співпраця з канадськими 

партнерами на засадах довіри неодмінно призводить до їхнього бажання інвестувати в 

Україну (капітал, інновації, технології). Особливо важливо це для регіонів, які в умовах 

децентралізації мають активно залучати нові ресурси для розвитку. 

Серед основних торговельних партнерів України в експорті товарів у 2017 році – 

країни  Європейського Союзу з питомою вагою 40,2% у загальному обсязі експорту товарів, 

Росія – 9,3%, Туреччина – 5,7%, Індія - 5,2%, Китай - 4,6%, Єгипет - 4,3%, Білорусь - 2,6%, США 

- 1,9%, Молдова - 1,6%, Іран - 1,4%. В останні роки Україна значно розширила коло своїх 

торгівельних партнерів. Лише протягом 2017 року зросли поставки українських товарів до 

Австралії та Океанії – на 304,4%; Америки – на 59,8%; Європи – на 30,4%; СНД – на 15,6%; Азії 

– на 12,9%; Африки – на 7,5%. Зараз є чудові можливості для української експансії  нових 

ринків.  Для цього потрібно відчути себе впевненим та повноцінним суб’єктом світової 

економіки й почати поступово діяти. Перші зусилля спрямувати на доведення власної 

адекватності, передбачуваності, амбітності, вміння працювати в команді та зарекомендувати 

себе партнером, якому можна довіряти. Український бізнес має навчитись відкрито та чітко 

заявляти про себе, про власну мотивацію та мету бізнесу, має почати системно формувати 

репутацію, яка на світовому ринку  є первинною умовою для досягнення успіху. 

Експортний потенціал держави визначається обсягами товарів та послуг, що можуть 

бути вироблені в економічній сфері і реалізовані на світовому ринку з максимальною 

вигодою для країни. Якщо розглядати сучасну діяльність українських підприємств на 

міжнародному ринку, то можна стверджувати про велику обмеженість експортної 

номенклатури українських товарів: наша продукція більшою мірою представлена на ринках 

із переважно ціновою конкуренцією, тобто ринках сировинної продукції і стандартизованих 

масових готових виробів. В Україні на сьогоднішній день дуже повільно відбувається 

переорієнтація з торгівлі сировиною і напівфабрикатами на торгівлю товарами з високою 

доданою вартістю, іншими словами – високотехнологічними виробами. Тоді як сучасні 

тенденції світового ринку свідчать про перехід від цінової конкуренції до нецінової, тобто 

конкуренції технічного та якісного рівня продукції. У конкурентній боротьбі за ринки збуту 

перемагає не той, хто пропонує нижчі ціни, а той, хто пропонує вищу якість, оскільки 

продукція з кращою якістю значно ефективніша у використанні.  

У 1993–1997 рр. експорт України був сумірний з експортом Туреччини, Польщі, 

Чеської Республіки. Впродовж 2011—2014 рр. він катастрофічно скорочувався і за 

підсумками 2016року становив 20—25% від показників цих держав (Польща — 188 млрд., 

Туреччина — 150, Чехія — 142, Україна — 34 млрд. дол. США) [1].  
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Загальний експорт українських товарів за 11 місяців 2017 року склав $ 39,5 млрд., що 

більше за аналогічний період 2016 року на $6,8 млрд. Найбільша питома вага в українському 

експорті належить продукції АПК та харчової промисловості (41,3%), продукції 

металургійного комплексу (23,0%), продукції машинобудування (11,4%), мінеральним 

продуктам (9,4%), продукції хімічної промисловості (5,0%), продукції з деревини (4,1%)  [2]. 

За підсумками 2017 року експорт аграрної та харчової продукції України склав понад 

$17,9 млрд. та збільшився на 16,3% у порівнянні з 2016 роком. Сума експорту продукції 

рослинництва збільшилась на $2,1 млрд. та склала $16,7 млрд. А експорт продуктів 

тваринництва зріс на $371,4 млн. та сягнув майже $1,3 млрд. На сьогодні мапа нашого 

аграрного експорту виглядає наступним чином: країни Азії — 42,6%, Європейський Союз —

 32,4%, Африканські країни — 14,2%, СНД — 7,6%, США — 0,4% та інші країни — 2,8%. До 

п’ятірки країн-лідерів, кожна з яких придбала української аграрної та харчової продукції на 

більш ніж $1 млрд. в 2017 році, входять Індія, Нідерланди, Єгипет, Іспанія та Китай. 

Трійку лідерів експорту українських аграрних та харчових товарів очолюють зернові 

культури з часткою 36,2%, друге місце посідають рослинні олії — 25,1% та третє — насіння 

олійних культур з часткою в структурі 11,3%. Також помітно зросло постачання українських 

перероблених та харчових товарів. Наприклад, йдеться про експорт масла вершкового, який 

зріс на $92,2 млн. порівняно з 2016 роком, цукру — на $49,7 млн., екстрактів солодових, 

продуктів з борошна та крупи – на $48,8 млн., бобових овочів — на $44,3 млн., яловичини 

мороженої — на $39,2 млн. та інших перероблених харчових товарів [3]. 

В Україні в 2017 році був зібраний хороший урожай картоплі, а саме понад 22 млн. 

тонн. Це дало можливість збільшити на $1,3 млн.  поставки української картоплі за кордон у 

порівнянні з 2016роком. У 2017році експорт картоплі становив $3,4 млн. Ще значніше зріс 

експорт в натуральному вираженні — з 5 до 17,6 тис. тонн, тобто в 3,5 рази. Зростання 

обумовлене переважно завдяки поставкам в Білорусь, в грошовому вираженні вони 

збільшилися в 2,1 рази - до $2,6 млн. В цілому поставки в Білорусь складають 75,4% від 

усього експорту картоплі, Другим за обсягами покупцем української картоплі стала Молдова 

(14,85%), третім — Азербайджан (7%). Україна займає четверте місце в світі по виробництву 

картоплі, поступаючись лише Китаю, Індії та Росії [4]. 

Нині досить стабільним попитом в окремих сегментах світового ринку користується 

вітчизняна продукція металургійного комплексу (прокат чорних металів, сталеві труби, 

залізна руда, феросплави), окремі види машинобудування (комплектуючі агрегати, машини 

та обладнання), гірничо-видобувної, електроенергетичної промисловості, будівельної 

індустрії, промисловості будівельних матеріалів (поліроване і віконне скло, каоліни, 

тугоплавка і вогнетривка глина, кварцовий пісок, вироби з граніту, санітарно-керамічні 
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вироби, цемент), хімічного комплексу (аміак, карбамід, оцтова кислота, бензол, вінілхлорид, 

шини, лікарські засоби тощо).  Зараз на світовому рівні якості виробляється вітчизняна 

продукція літако- і суднобудування, космічної,  військової техніки та озброєння. 

Нині загальносвітовий тренд — випереджаюче зростання торгівлі послугами в 

порівнянні з товарами. Якщо в перші десять років XXI століття послуги займали до 20% 

світової торгівлі, то вже зараз — більше 25%. В українському експорті послуги займають 

близько 20%. Експорт послуг з України показує  позитивну динаміку. Після періоду падіння 

з 2012 по 2015 роки з $14,1 млрд. до $9,7 млрд. в 2016 експорт виріс на $0,2 млн. — до $9,9 

млрд. На російський ринок припадає найбільше експортованих Україною послуг –  $3,08 

млрд. Істотно відстають за обсягами імпорту українських послуг США ($0,72 млрд.) і 

Швейцарія ($0,68 млрд.). Основна частка доходу від експорту послуг до РФ сформована 

прибутковим, але вузькоспеціалізованим транспортним сегментом, пов'язаним з транзитом 

вуглеводнів. Проте, лідерами зростання в галузевому розрізі став аж ніяк не трубопровідний 

транспорт (+ 16,5% за рік). Його випередили сільське господарство, будівництво, кур'єрська 

служба, ремонт і технічне обслуговування та страхові послуги. Ще два сектора з помітним 

зростанням — комп'ютерні та інформаційні послуги з сукупним збільшенням в процентному 

відношенні майже на 19% і $157 млн., що дозволило вийти на $1,145 млрд. без урахування 

сфери телекомунікації. Нині близько 100 тисяч українців працюють на ІТ-експорт.  

В Індексі глобальної конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index 2017-2018, 

GCI) Україна за рік піднялася на 4 позиції, посівши 81 місце зі 137 країн. Проте, Україна 

погіршила свої позиції у 4 з 12 основних показників: ефективність ринку праці, інноваційна 

складова, інфраструктурна складова та рівень вищої освіти і професійної підготовки [5]. 

У контексті підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняної продукції на 

світових ринках повинна проводитися реалізація заходів за такими основними напрямами: 

1) збільшення експортного потенціалу вітчизняних виробників через розширення 

товарної структури експорту та підтримка товарних груп із зростаючими експортними 

обсягами; 

2) покращення стандартизації, як головного інструменту фіксації та забезпечення 

заданого рівня якості вітчизняної продукції, сприяння розробці й упровадженню систем 

управління якістю на основі принципів ISO 9000 та системи управління безпекою харчових 

продуктів (НАSSР), а також системи охорони довкілля на основі принципів ISO 14000; 

3) покращення репутації України на міжнародному ринку продовольства як країни-

виробника екологічно чистих і безпечних продуктів через розробку та реалізацію державних 

програм просування вітчизняної продовольчої продукції на зовнішні ринки; 
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4) збільшення обсягів державного фінансування наукових розробок у сфері 

біотехнологій, генетики, селекції, племінної діяльності з метою покращення вхідних 

факторів забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської 

продукції; 

5) досконале вивчення потреб світового ринку та своєчасна реакція на зміни його 

кон’юнктури, створення умов для розвитку інноваційної діяльності, запровадження у 

виробництво новітніх технологій, сучасних наукомістких виробів, товарів високого рівня 

обробки, широкого кола послуг; 

6) запобігання диспаритетності між цінами на внутрішньому ринку України та 

світовими цінами на товари і послуги, а також впровадження сучасного інструментарію 

захисту внутрішнього ринку та відстоювання інтересів національних виробників; 

7) створення нових організаційних структур – промислово-фінансових груп, 

холдингових компаній із залученням коштів як іноземних, так і вітчизняних інвесторів; 

розширення можливості використання іноземних інвестицій та кредитів для розвитку 

українського експорту шляхом підвищення міжнародного рейтингу надійності України; 

8) підвищення ефективності вітчизняних виробництв через зниження енерго- та 

матеріаломісткості продукції; 

9) розширення маркетингової діяльності, вивчення зарубіжного досвіду щодо виходу на 

нові світові ринки збуту. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ЦІНИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

З вибором курсу на євроінтеграцію,  керівництво країни позиціонує себе як 

демократична влада. А основним чинником демократичності країни є достатній рівень 

довіри  між державою та громадянами. Тривала відсутність демократичних традицій у 

взаємовідносинах держави та суспільства, інституційних стандартів професійної діяльності 

державних службовців, негативно впливає на довіру громадян до владних структур і 

сприйняття суспільством держави загалом. 

Сьогодні перед українською владою стоїть  важливе завдання:реально, а не 

декларативно, змінити роль держави у відносинах з громадянами та господарюючими 

суб’єктами, установивши як пріоритет якісне та ефективне  виконання обов’язків 

інституційними закладами держави та надання послуг ними суб’єктам господарювання та 

громадянам. Для цього  спочатку слід  створити інституційні та правові засади підвищення 

якості публічних послуг та  визначити міру відповідальності за невиконання прямих 

обов’язків державними службовцями. Це завдання ускладнюється тим, що на сьогодні навіть  

теоретичний рівень не дає єдиного підходу до розуміння державних послуг і визначення їх 

сутності. У науковій  та періодичній літературі  ми зустрічаємо такі поняття, як: «державні 

послуги», «публічні послуги» та «соціальні послуги». І ці поняття на сьогодні часто 

вживають як тотожні до характеристики діяльності державних інституцій. 

Відносно  розуміння   терміну "публічні послуги» є роз’яснення  Кабінету Міністрів 

України від 15 лютого 2006 року № 90-р у «Концепції розвитку системи надання 

адміністративних  послуг  органами  виконавчої влади»:  сферу  публічних послуг становлять 

послуги,  що надаються органами державної влади, органами  місцевого  самоврядування,  

підприємствами, установами, організаціями, які перебувають в їх управлінні. Залежно від 

суб'єкта, що надає публічні послуги, розрізняють державні та муніципальні послуги. 

Державні послуги  надаються  органами  державної   влади   (в основному  виконавчої)  та 

державними підприємствами, установами, організаціями, а також органами місцевого 

самоврядування в порядку виконання  делегованих  державою  повноважень  за  рахунок  

коштів державного бюджету. ) 

Адміністративна  послуга визначається як результат здійснення владних повноважень 

уповноваженим суб'єктом, що відповідно до закону забезпечує юридичне оформлення  умов  

реалізації  фізичними  та  юридичними особами прав,  свобод і законних інтересів за  їх  
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заявою  (видача дозволів  (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрації 

тощо).[1] 

Науковий інтерес  до цієї теми , з позиції економічної теорії , ґрунтується на розумінні 

економічної суті поняття «послуга — це дії, результат яких споживається в процесі їх 

надання. Вони становлять собою діяльність  на користь іншої особи. «Цілеспрямована 

діяльність, результати якої мають прояв у корисному ефекті»[2]. Отже у результаті надання 

послуг державою створюється відповідне інституційне середовище для господарської 

діяльності. У ринковій економіці переважна кількість державних послуг є платною і тому 

важливішою є тенденція ціни за надавані державою послуги ніж декларації про наміри. 

Кожен суб’єкт господарювання відносить, плату за надавані державою послуги у 

калькуляцію видатків, яка пропорційно збільшує собівартість його кінцевої продукції. 

Проаналізувавши за останній час рівень оплати державних послуг за дозволи: на 

оформлення  транспортних засобів, на перевезення, на використання надр; плату за 

оформлення актів цивільного стану, власності на землю і нерухоме майно,  приходимо до 

висновку, що державні інституції  діють у першу чергу у власних корпоративних інтересах, 

підвищуючи плату та створюючи бюрократичні труднощі для громадян і господарюючих 

суб’єктів і формують підстави для корупційного середовища. 

  Для прикладу, якщо  громадянин захоче  придбати вживане авто не старше 

п’ятирічного віку стандартної комплектації та марки, об’єм двигуна у межах 2000 см3, то 

мусить знати, що за не дуже дороге авто доведеться заплатити чималу суму, зокрема 10% 

ввізного мита, 5% - компенсаційного та 20% ПДВ. Окрім того, доведеться заплатити акциз – 

1,643 євро за кожен кубічний сантиметр двигуна (бензинового) та 1,923 євро за куб. см 

(дизельного) плюс плата за пенсійний збір та першу реєстрацію. 

Про низькій купівельній спроможність людей та цінах на пальне поза 30 гривень,  

говорити  про вчасне оновлення основних виробничих фондів у сфері малого і середнього 

бізнесу, де авто є у складі основних засобів виробництва, говорити взагалі не варто. Також 

не варто забувати, що курс валюти зріс за останні  роки більш ніж утричі і коливається у 

межах 28 гривень за долар. І відповідно держава мала б бути зацікавленою у оновленні 

виробничих фондів та порядку на вулицях, де переважають автомобілі на іноземній 

реєстрації. 

І відповідний стан речей існує через те, що державні службовці всіх рівнів на перший 

план ставлять власний інтерес, організовуючи корупційні схеми на основі підтримання 

непомірно високих інституційних платежів до бюджету.  

Саме тому необхідним є переформатування поглядів і ставлення до самих функцій 

органів державної влади в контексті принципу «держава для людини», а не «людина для 
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держави». Для цього потрібно передусім створити інституційні та правові засади підвищення 

якості публічних послуг на основі вимог ринкового механізму ціноутворення, а саме будь-

яка інституційна оплата повинна перевірятись як виробниче відношення у складі кінцевої 

ціни продукції. Тобто дозволяти бути ціні конкурентоздатною відносно сусідніх держав. 

Говорячи іншими словами, ми ніколи не наздоженемо по рівно виробництва і добробуту 

наших  громадян сусідів по євроінтеграції, коли у власній економіці держава, на шкоду собі, 

закладає неконкурентні відносини, порівняно з сусідами. Чого вартий приклад якщо дії 

державних фіскальних інституцій заперечують захист самої держави,  коли волонтери 

намагаються ввезти автотранспорт для потреб армії та медицини, а їх змушують повертати 

гуманітарну допомого, тому що в Україні діє євро стандарт 5 на ввіз автомобілів. 

 Побудова моделі «сервісної» держави, яка повинна займатися наданням послуг, чи 

ефективно виконувати свої функції, має бути пов’язана зі зміною основних орієнтирів у 

державі: розуміння того, що держава існує для людини, а не навпаки. Крім того розбудові 

такої моделі сприяють сучасні технології та відкриті стандарти, які дозволяють забезпечити 

перетворення держави в сервісну організацію з надання послуг населенню (громадянам) і 

компаніям. При цьому важливим є момент надання саме якісних послуг, які підвищують 

довіру громадян до держави, сприяють розвитку їх взаємовідносин і підвищують власне 

імідж держави на міжнародній арені. 

По-скільки сама  ідея надання публічних послуг державою запозичена з досвіду 

розвинених держав   де з 80-х рр. XX ст. відбулася зміна пріоритетів у державному 

будівництві, а також у засадах і формі відносин між владою і громадянами. Людина, її права 

та свободи визнані головною соціальною цінністю, а головним завданням публічної влади 

визначено саме надання якісних послуг громадянам. Відповідно громадяни у відносинах із 

владою є не прохачами, а споживачами послуг. При цьому держава в особі публічних 

інститутів орієнтується на потреби суспільства, так само як у приватному секторі надавачі 

послуг орієнтуються на потреби споживача («клієнта»), його запити та очікування [3]. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКЛАДАННЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІКИ У 

ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ІНТЕГРАЦІЇ 

У 2014 році Україна та Європейський Союз підписали Угоду про Асоціацію, що 

започаткувало собою новий етап у розвитку україно-європейських договірних відносин, які 

передбачають політичну асоціацію та економічну інтеграцію. 

Після підписання політичної частини Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС на 

саміті Україна - ЄС 21 березня 2014 року, сторони підписали економічну частину угоди 27 

червня 2014 року. З 1 листопада 2014 року набуло чинності часткове застосування деяких 

частин Угоди про Асоціацію, а саме: щодо поваги до прав людини, основних свобод та 

верховенства права; політичного діалогу та реформ; правосуддя, свободи та безпеки; 

економічної співпраці та співпраці в таких галузях, як охорона навколишнього середовища, 

інфраструктура та сільське господарство; фінансової співпраці [1, с. 2]. У грудні 2014 року 

відбулося перше засідання Ради з питань асоціації (спеціально створений орган). 

Повністю Угода про асоціацію між Україною та ЄС набере чинності після її ратифікації 

усіма країнами-членами ЄС. На сьогоднішній день 27 країн ЄС провели таку процедуру, 

затримка залишається за Нідерландами, які після референдуму (щодо ратифікації Угоди про 

асоціацію з Україною) намагаються знайти політичне рішення, щоб все ж таки завершити 

цей процес із позитивним для України результатом.  

Однак, виходом із даної ситуації стало застосування механізму тимчасової реалізації 

Угоди. Відтак, вже з 01.01.2016 р. почала діяти поглиблена та всеохоплююча зона вільної 

торгівлі (згідно Угоди про асоціацію між Україною та ЄС).  

Для основних суб’єктів ринку ці зміни передбачають багато і переваг, але водночас – 

достатню кількість потенційних ризиків. Так, на фоні суттєвого зростання попиту 

українського суспільства на інформацію (знання) про європейську інтеграцію та ЄС загалом 

існує суттєвий дефіцит дійсно якісної інформації у цій сфері, що позначається на рівні 

сприйняття українцями сучасних євроінтеграційних процесів. Зокрема, згідно із 

соціологічним опитуванням проведеними Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька 

Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 58% українців підтримали б 

вступ України до ЄС, а за інтеграцію до Євразійського економічного союзу Росії, Білорусі та 

Казахстану виступають 11% респондентів, кажуть соціологи. Опитування було проведено з 

16 по 20 грудня 2016 року в усіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих 
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територій Донбасу. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Похибка не 

перевищує 2,3% [2]. Водночас, згідно із таким же опитуванням у 2013 році за вступ до ЄС 

висловилось 47%, а за вступ до Митного Союзу – 36%[3]. Порівняльну діаграми зображено 

на рисунку 1. 

 

 

Рис     Результати опитувань підтримки українцями інтеграційних процесів 

України у  0 7 р  у порівнянні з  0 3   

Джерело: розроблено автором за даними [2, 3] 

Як бачимо, за ці роки відбувся доволі серйозний поступ у цьому питанні. Однак, це 

лише трохи більше половини українців, які повністю підтримують європейську інтеграцію, а 

це впливає на: якість управлінських рішень владних структур, на ефективність вітчизняного 

бізнесу, на характер діяльності громадянського сектору тощо. Тобто на сьогоднішній день в 

Україні ще немає достатньої критичної маси, яка, по при коливання політичної кон’юнктури 

твердо відстоюватиме євроінтеграційні прагнення.  

Якщо підсумувати, то недостатність знань про ЄС та євроінтеграцію гальмує виконання 

Україною Угоди про асоціацію з ЄС, як основного чинника ефективності розвитку нашої 

держави. Звичайно, що на рівні держави приймаються відповідні програми для збільшення 

поінформованості про євроінтеграцію пересічних громадян, бізнесу, держслужбовців, однак, 

вони не є достатньо ефективними. Однією із причин такої ситуації є те, що в Україні немає 

системного досвіду поширення спеціалізованої інформації про євроінтеграційні процеси, 

зокрема – про особливості функціонування ПВЗВТ. Дана проблема відноситься і до 

української системи вищої освіти, де до сьогоднішнього дня не впроваджено у практику ВНЗ 

єдиних підходів щодо викладання дисциплін з європейської інтеграції. Це зумовлює 

необхідність запровадження точкових заходів навчально-консультативного характеру.  

Зокрема, цей факт загострює важливість автономної участі у даному процесі вищих 

навчальних закладів, які можуть підвищити рівень кваліфікації студентів-випускників 
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шляхом запровадження у навчальний процес спеціалізованих фахових дисциплін у галузі 

європейської інтеграції, а також – через проведення відповідних наукових досліджень. На 

сьогоднішній день, вивчення економічних дисциплін вимагає врахування специфіки 

євроінтеграційних процесів України. Помилковим, але водночас доволі розповсюдженим, є 

уявлення про те, що положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, особливо в 

частині функціонування зони вільної торгівлі, слід застосовувати тільки під час викладання 

дисциплін, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю із Європейським Союзом.  

Відмітимо, що значна частина тексту цієї ж Угоди містить положення, метою яких є 

трансформація саме внутрішньої соціально-економічної системи України. На наше 

переконання, застосування молодими фахівцями-економістами на практиці одержаних 

спеціалізованих знань із європейської інтеграції підвищить ефективність їх трудової 

діяльності. За оцінками експертів, повністю виконати всі положення Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС можна буде не раніше ніж через десять років, що вимагає реформування 

практично усіх сфер соціально-економічного середовища. В частині ж економічної складової 

даного документу, удосконалення потребуються у сфері системи якості товарів та послуг, 

функціонування конкурентного середовища, системи ціноутворення, зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств, макроекономічної політики держави загалом тощо.  

Особливої уваги Угодою присвячується реформуванню роботи органів державної 

влади, в частині регулювання та контролю економічних процесів. В загальному, підписана 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС тягне за собою ряд зобов’язань, невиконання яких 

зумовить економічні та політико-правові наслідки.  

Тому вивчення, дослідження, розуміння та адаптація на практиці її основних положень 

на даний час є вкрай актуальною. Окремої уваги слід приділити проблемі вивчення та 

дослідження економічних процесів як в окремих західноєвропейських країнах, так і в ЄС 

загалом, оскільки від знання специфіки функціонування економічних систем цих держав 

напряму залежить ефективність економічної співпраці з ними (вітчизняного бізнесу, органів 

державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій).  

На факультеті управління фінансами та бізнесу Львівського національного університет-

ту ім. Івана Франка ще з 2007 року викладається дисципліна «Європейська інтеграцій та 

глобальні проблеми сучасності», більша частина змістовного наповнення якої є 

економічного характеру. При вивченні даного предмету студенти мають змогу одержати 

необхідні базові знання з питань євроінтеграції.  

Однак, на наш погляд, на час виконання Україною Угоди про Асоціацію таких знань є 

дещо недостатньо для студентів-економістів. Відтак, на кафедрі економічної теорії виникла 

ідея запровадження спеціалізованої дисципліни, призначеної для магістрів «Економіка у 
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європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір». Впровадження на практиці 

цього задуму здійснюється шляхом реалізації на кафедрі проекту за програмою Жана Моне 

(Еразмус+). Проект передбачає проведення ряду заходів у даному напрямку, зокрема: 

запровадження нового предмету, стажування закордоном, проведення тематичних круглих 

столів та студентських диспутів, видання однойменного посібника та проведення заключної 

конференції з питань викладання та дослідження економіки у європейській інтеграції.    

Проект максимально зорієнтований на практичне застосування знань усіма цільовими 

групами (окремі розділи пропонованого курсу можна застосовувати у вигляді коротких 

навчань для представників органів влади, бізнесу та громадських організацій). У планах 

кафедри – в майбутньому включити дану дисципліну до навчальних планів кафедри. 

Стосовно наукових досліджень, то напрям економіка у європейській інтеграції активно 

розвивається як на кафедрі економічної теорії, так і на факультеті управління фінансами та 

бізнесу загалом. Зокрема, I Міжнародна науково-практична конференція мала відповідний 

напрямок, що видно з її назви: “Формування нової парадигми управління фінансами та 

бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні”. Секція кафедри 

економічної теорії працювала за напрямком «Соціально-економічні проблеми розвитку 

України в умовах євроінтеграції». Нова бюджетна тема кафедри також своїм вектором 

обрала дослідження у сфері соціально-економічних проблем у європейській інтеграції. 

З вищесказаного можна зробити висновок, що викладання у ВНЗ України дисциплін, 

які вивчають економіку у європейській інтеграції (за різними напрямками), а також суттєве 

збільшення наукових досліджень у цій сфері, має стати одним із пріоритетів при підготовці 

фахівців економічних спеціальностей. 
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ВПЛИВ КУЛЬТУРНИХ ЧИННИКІВ НА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ КРАЇН СВІТУ 

За даними торішнього звіту організації Credit Suisse, з усього багатства, створеного у 

світі у 2000 – 2016 роках, найбідніші 50% населення планети отримали лише 1%. Зате 

мізерна група найзаможніших сконцентрувала у своїх руках неймовірні статки: доларові 

мільйонери становлять лише 0,7 % населення планети, проте їм належать 46 % світового 

багатства [1]. 

Незважаючи на те, що в деяких країнах світу сконцентровані чималі людські та 

природні ресурси, вони залишаються економічно не ефективними. Учені вважають, що 

причиною різниці в доходах між країнами світу є саме продуктивність, а не акумуляція 

факторів [11]. Різниця в продуктивності виникає на різних рівнях технологічного розвитку та 

ефективності виробництва. Якщо припустити, що технології однаково доступні, то постає 

питання – як збільшити ефективність? Спираючись на визначення С. Мочерного, згідно з 

яким ефективність – це здатність приносити ефект, результативність проекту тощо, які 

визначаються як відношення ефекту, результату до витрат, що забезпечили цей результат, 

доходимо висновку, що ефективність показує не сам результат, а те якою ціною його 

досягнуто [2, с. 214].  На наш погляд, саме інституції, як формальні та неформальні 

обмеження і стимули, що впливають на здатність індивіда діяти продуктивно,  відіграють 

ключову роль у збільшенні ефективності. Інституції характеризують структуру держави і є її 

неодмінними складовими.  

Культура є дуже широким, багатоплановим і складним явищем, як і її визначення. 

Згідно поглядів італійського вченого Ґ. Табелліні, культура визначається як «індивідуальні 

цінності і переконання, набір норм, що впливають на поведінку, важливий канал, через який 

усталені звичаї через століття історії доносяться до діючих соціальних інститутів». Інше 

визначення розглядає культуру як набір традиційних вірувань і цінностей, які етнічні, 

релігійні та соціальні групи передають із покоління в покоління[3]. 

Економіст Д. Ландес описує хронологію економічного зростання таким чином: 

“Інституції та культура – це найосновніше. Гроші – для вливань капіталу – наступне. Знання 

також мають дуже велике значення”. Тому важливо є дослідити погляди вчених щодо впливу 

культури на інституційні чинники як основний фактор економічного розвитку країн світу[9].  
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Деякі дослідники наголошують на значному впливі культурних чинників на світову 

економічну нерівномірність. Д. Ландес [9, c. 516] зазначає: “Історія економічного розвитку 

вчить нас, що насправді культура має значення”. Ці слова лише підтверджують доктрину М. 

Вебера, згідно з якою, протестантизм став інструментом запуску капіталізму на Заході. 

Оскільки його духовні наставники закликали людей наполегливо працювати, заощаджувати 

та акумульовувати весь капітал у системі капіталізму [12]. Х. Кантріл, дослідивши у 12 

капіталістичних і 12 комуністичних державах фактори, які впливають на добробут людей, 

отримав однакові для всіх країн результати матеріального становища [6]. Це і підтверджує Р. 

Істерлін: “За своєю природою домінантні фактори, що впливають на “щастя” людей дуже 

подібні у всіх країнах, навіть якщо ці країни суттєво різняться культурою, політикою чи 

соціокультурними особливостями” [7, с. 133]. 

Наприкінці 70-х – на початку 80-х років ХХ ст. в економічний теорії з’явився новий 

напрямок – неоінституціалізм. В його основу покладено два фундаментальні постулати: а) 

соціальні інститути мають значення (institutionsmatter або institutionsrule), тобто поняття 

інститутів має велике значення при дослідженні темпів та успіхів/невдач економічних 

перетворень у країнах з перехідною економікою, проблем економічного зростання, 

добробуту, розподілу доходів, бідності, тіньової економіки тощо; б) інститути можна 

аналізувати за допомогою стандартних інструментів економічної теорії [4, c. 43]. 

Цей напрям представляють Д. Норт, С. Кнак, Д. Родрік, Д. Асемоглу, С. Джонсон, С. 

Робінсон.  

В економічній науці поняття “інституції” набуло актуальності завдяки Д. Норту, який 

пов’язував його з економічним зростанням. Д. Норт довів, що всі соціальні групи мають 

“правила гри”, навіть якщо ці правила дуже різні за формою та не збігаються в часі [5, с. 42]. 

Інституціалізм як самостійний напрям в економічної науки виник у США на початку 

ХХ ст. Засновником цього напряму був Т. Веблен, а сам термін запровадив у науковий обіг у 

1918 р. В. Гамільтон. Категорію “інститут” він визначив як вербальний символ, що описує 

низку соціальних звичаїв і визначає спосіб мислення чи поведінки, що достатньо поширені і 

надійно зафіксовані у звичках груп чи звичаях народу. Основною ідеєю раннього 

інституціалізму було те, що економіку неможливо аналізувати без соціальних, політичних і 

соціально-психологічних чинників [4, c. 39]. 

Учені підтверджують, що саме інституції та політика державної влади є визначальними 

чинниками диспаритету між доходами країн світу. Науковці П. Еванс та Дж. Раух 

стверджують, що зростання залежить від управління [5]. Однією із концепцій, що 

ґрунтуються на інституційній культурі є теорія світової держави. Прихильники цієї теорії 

вважають, що основою економічного зростання ХХ ст. слугує поширення глобальної 
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культури, яка заохочує країни до спільних стратегій, з метою досягнення однакових 

економічних цілей, а саме економічного зростання. Колискою світової культури є західна 

цивілізація, в якій зародилися поняття прогресу, справедливості, індивідуалізму та 

раціональності [10]. 

Беручи до уваги всі вищезазначені думки, можна зробити висновок, що культура має 

значний вплив на інституції, оскільки суспільні норми, пов’язані з культурою мають 

значення та важко змінюються. Також вони підтримують інституційні відмінності. З іншого 

боку – рівень довіри громадян один до одного чи здатність до співпраці – це результат дії 

інституцій, а не культури. Тому як висновок можна стверджувати, що незначною мірою 

культурні чинники впливають на економічний розвиток країн світу та далеко не є 

визначальними.  
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 

Соціальний захист населення, як вагома складова державної соціальної політики, не лише 

визначає зміст соціальної держави, але й виступає потужним інструментом втілення в життя її 

конституційних гарантій. Загальноприйнятого або найширше вживаного трактування 

соціального захисту у науковій літературі не існує. Проведений аналіз існуючих підходів як 

вітчизняних, так і зарубіжних науковців щодо визначення соціального захисту дає змогу зробити 

висновок, що досліджувана категорія потребує уточнення та розуміється у таких основних 

значеннях, як «діяльність держави (суспільства)», «функція держави», «система заходів (прав, 

гарантій)», «система відносин», «комплекс заходів», «сукупність заходів (гарантій, форм, 

методів), «механізм», «державна підтримка», «засіб (вид) забезпечення», «захист (безпека)» та 

ін.; хоча значна частина таких трактувань досить схожа та має спільні положення. 

Зваживши вищезазначені підходи до трактування категорії «соціальний захист», цілісніше 

розкриваємо її через поняття «система», що передбачає сукупність певних функціональних 

елементів, які комплексно взаємодіють і запускають механізми, котрі сприяють досягненню 

певної мети. На підставі викладеного, пропонуємо розглядати досліджувану категорію у 

вузькому та широкому розуміннях. У широкому – це складна багаторівнева система, структура 

якої представлена соціальним страхуванням, соціальним забезпеченням та соціальними 

стандартами й гарантіями держави населенню, що комплексно взаємодіють, взаємодоповнюють 

один одного та сприяють ефективному функціонуванню механізму системи соціального захисту 

населення країни. 

Соціальний захист у вузькому розумінні є системою соціальних та економічних прав, 

обов’язків і гарантій, законодавчо закріплених державою і реалізованих її соціальною політикою 

з метою надання кожному члену суспільства, незалежно від його походження, соціального і 

майнового стану, расової та національної приналежності можливості вільно розвиватися, 

максимально повно реалізувати себе, свої здібності через забезпечення гідного рівня життя та 

соціальної справедливості в суспільстві. 

Вважаємо, що такий підхід, акумулюючи в собі теоретичні напрацювання вітчизняних та 

зарубіжних науковців щодо розкриття сутності й функціональної ролі соціального захисту, 

набуває більш насиченого структурованого змісту і засвідчує багаторівневість національної 

системи соціального захисту населення, що включає три взаємопов’язані і водночас 

взаємодоповнюючі складові. 
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Ефективність системи та рівень соціального захисту населення залежать від якісного 

фінансового забезпечення. Теоретико-прикладні аспекти фінансового забезпечення 

висвітлено в працях вітчизняних науковців в області теорії фінансів Н. Карпишин [1], 

О. Кириленко [2], І. Козій [3], М. Мальований [4], В. Опарін [5], Н. Пігуль, О. Люта, А. Бойко 

[6], О. Романенко [7] та ін. При цьому фінансове забезпечення різних секторів, сфер, галузей 

та різних видів діяльності й надалі є постійною темою сучасних наукових досліджень учених 

з огляду на актуальність та необхідність систематизації та поглиблення досліджень у цьому 

напрямі. Однак в сучасній економічній літературі немає єдиного підходу до трактування 

досліджуваної категорії. В більшості наукових дослідженнях фінансове забезпечення 

розглядається в контексті фінансового механізму, але по-різному позиціонується відносно 

нього: як «метод», «структурна підсистема», «елемент». Крім цього, існують й інші підходи, 

такі як «сукупність грошових фондів», «система організації фінансових відносин», 

«сукупність заходів», «метод фінансового впливу на соціально-економічний розвиток» та ін. 

У рамках сучасних наукових досліджень можна виокремити декілька основних підходів 

вітчизняних науковців щодо визначення фінансового забезпечення соціального захисту населення: 

«сукупність цільових грошових фондів», «система грошових відносин розподільчого характеру», 

«сукупність фінансових планів окремих ланок соціального захисту населення», «діяльність 

держави та інших юридичних осіб», «рух фінансових ресурсів», «функція фінансів» та ін. 

Спираючись на попередні теоретичні надбання вітчизняних учених і намагаючись їх 

узагальнити, виходячи із визначення загальнонаукової філософської суті таких категорій, як 

«метод», «підсистема», «елемент», вважаємо, що фінансове забезпечення соціального захисту 

населення позиціонується в складі фінансового механізму системи соціального захисту населення 

як метод, що забезпечує організацію фінансових відносин з формування та використання коштів 

цільових грошових фондів (бюджетних, позабюджетних (страхових, кредитних), донорських 

(міжнародних, благодійних, приватних) тощо), спрямованих на забезпечення належного рівня 

соціального захисту населення, зокрема соціально незахищених верств – осіб з інвалідністю, 

безробітних, пенсіонерів, сімей з низькими доходами, багатодітних родин, дітей-сиріт та ін. 

Основним джерелом фінансових ресурсів у соціальному захисті є ВВП, в процесі 

розподілу та перерозподілу якого формуються різні цільові фонди, які, на наш погляд, 

доцільно об’єднати у три великі групи: державні централізовані фонди (бюджети усіх 

рівнів); державні децентралізовані фонди (фонди загальнообов’язкового державного 

соціального страхування); недержавні соціальні фонди, які формуються за рахунок 

добровільних внесків підприємств, установ, організацій та окремих громадян. 

Вважаємо, що фінансове забезпечення соціального захисту населення реалізується за 

допомогою трьох взаємопов’язаних і водночас взаємодоповнюючих його складових: 
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соціального страхування, що базується на формуванні фондів загальнообов’язкового 

державного соціального страхування за рахунок страхових внесків учасників; соціального 

забезпечення, що передбачає виплату адресних соціальних допомог та надання соціальних 

послуг за рахунок загальнодержавних коштів, що акумулюються в бюджетах різних рівнів; 

соціальних стандартів й гарантій держави населенню, які встановлюються законами з метою 

забезпечення конституційного права громадян на достатній життєвий рівень. 

Фінансове забезпечення соціального захисту населення в рамках його структурних 

складових має свої особливості, які проявляються як у формуванні, так і використанні 

фінансових ресурсів, а також виокремлюють його від інших видів соціально-економічної 

діяльності у державі (рис. 1). 

 
 

Рис  1. Фінансове забезпечення соціального захисту населення в Україні 

у розрізі його структурних складових 

Джерело: складено автором. 
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ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ХХI століття характеризується використанням високих технологій, які застосовуються 

в усіх сферах соціального життя, в тому числі і в політиці. Так зване «Нове» суспільство, 

потребує нового інноваційного підходу до управління яке характеризується використанням 

новітніх інформаційно-комунікаційних технологій(далі ІКТ) і впровадження їх у сфері 

публічного управління, майже завжди мова йде про впровадження електронного уряду. 

Широку теоретичну базу для вивчення даної теми дослідження, надали нам вчені з 

різних наукових сфер: публічного управління, менеджменту, економіки та інформаційних 

технологій. Такі науковці як: Т. Блер, С. Кліфт, Й. Масуда. А., Чугунов, Г. Почепцов, О. 

Шевчук, О.Чальцева, С. Балабанова, А. Балашової, В. Бебіка створили фундамент  головних 

тенденцій впровадження електронних технологій в політичний процес. Проте, незважаючи 

на значну кількість робіт із зазначеної теми, існує потреба в подальшому узагальненні 

зарубіжного досвіду взаємодії органів влади з громадянами в інформаційному суспільстві. 

У процесі розбудови інформаційного суспільства виділять три основні типи 

електронного уряду:  

- континентально-європейську (країни Західної, Центральної та Східної Європи);  

- англо-американську (США, Канада, Великобританія);  

- азіатську (Південна Корея, Сінгапур) 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D1%96%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614806
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614806
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Континентально-європейська модель передбачає розвиток форм зворотного зв’язку, 

публічне обговорення та експертизу соціально-значимих рішень у Мережі. У цій моделі 

громадяни повинні бачити у державі партнера ї ґрунтується вона на засадах єдності націй. 

Розглядаючи розвиток е-урядування на прикладі Німеччини ми бачимо, що ще у 1998 

р. федеральний уряд Німеччини оголосив нову доктрину Aufbruchund Erneuerung –

Deutschlands Wegins 21. Jahrhundert їх девізом була модернізація органів влади. Федеральний 

уряд, представники ІТ галузі і профспілок стали ініціаторами довгострокової кампанії, 

спрямованої на залучення кваліфікованої робочої сили в інформаційній сфері.[3] 

Наступним кроком уряду була програма "Німеччина в Мережі - 2005" (Bund Online) ця 

програма мала чітку мету: до 2005 р. зробити всі послуги, що надаються федеральними 

органами влади, доступними по мережі Інтернет. Цей проект включає в себе програми [4]: 

- Онлайнова подача заявок на документи 

- Персональні податкові декларації по Інтернету 

- Офіційна статистика щодо Інтернету 

- Інформаційна система Profi для ефективного управління 

- просуванням проектів 

- Інтернет-служба для погашення студентських позик 

- WAP-служба для ведення торгівлі в рамках Євросоюз 

- Стан і перспективи "електронного уряду" в Німеччині 

Англо-американську модель найкраще розглядати на прикладі США, адже вони були 

практично першопрохідцями у сфері електронного урядування. У 1990-х роках урядом США 

був прийнятий ряд основоположних нормативних документів [4] 

Найбільше на розвиток е-урядування США вплинула «Стратегія створення 

електронного уряду» 2002 року яка була представлена, як практичний план дій. 

У стратегії було сформульовано чотири основні напрями реалізації програми 

електронного уряду, що співпадають із науковими дослідженнями електронного уряду того 

періоду: 

– уряд-громадяни (Government-to-Citizens, G2C) – надання публічних послуг через 

Інтернет; 

– уряд-бізнес (Government-to-Business, G2B) – зменшення обтяжливого для бізнесу 

надлишкового збору даних використання для взаємодії технологій електронної торгівлі; 

– уряд-уряд (Govenment-to-Government, G2G) – організація міжорганізаційної взаємодії 

для спрощення процедури отримання інформації та надання послуг громадянам, а також для 

вдосконалення управлінських функцій; 
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– внутрішня ефективність і результативність (Internal Efficiency and Effectiveness, IEE) – 

розширення використання сучасних технологій для зниження витрат і підвищення якості 

управління на рівні федеральних відомств. 

Азіатська модель електронного уряду спирається на специфічний стиль управління, 

азіатський тип корпоративної культури та багатошарову систему публічного управління, 

організовану за принципом ієрархічної піраміди. 

Уряд Південної Кореї при формуванні моделі електронної демократії зробив основний 

акцент на задоволенні інформаційних потреб населення та впровадженні ІКТ в систему 

культури та освіти. Успішний розвиток електронної демократії дозволив громадянам 

Південної Кореї засвоїти думку про власну значимість і можливість реально впливати на 

справи держави та суспільства. Важливим і корисним в корейському досвіді є осмислена та 

далекоглядна політика держави у справі розвитку електронної комунікації [2]. 

Створення єдиного інформаційного простору в рамках всієї країни переносить у 

практичну площину основний принцип демократії: народ – джерело і носій влади. 

З огляду на наведене вище, можна стверджувати, що для української держави використання 

практичної площини електронної державно-управлінської сфери країн-лідерів є вкрай 

важливим. Розвиток електронного двостороннього зв’язку забезпечить прості, доступні, 

комфортні та зрозумілі взаємовідносини між бізнесом і державою, що є умовою на шляху до 

європейського простору. 
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ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ: ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКА 

Фінансовий потенціал регіону бере участь у виробничо-господарській діяльності 

суб’єктів господарювання і є основним у формуванні їх кінцевих результатів.  

Більшість авторів сучасних публікацій ототожнюють фінансовий потенціал із 

фінансовими ресурсами, якими підприємство може розпоряджатися для здійснення поточних 

та перспективних витрат [1, с. 302]. Ці ресурси беруть участь у його виробничо-

господарській діяльності та залучаються для фінансування певних стратегічних напрямів 

розвитку. Проте, вважаємо, що ці два поняття не ідентичні, хоча й близькі за змістом. 

Фінансові ресурси можна розглядати як використання частини фінансового потенціалу, 

тобто як грошові доходи і накопичення, а фінансовий потенціал − як здатність ресурсів 

впливати на економічне зростання регіону. 

Основою функціонування регіону є наявність необхідного обсягу фінансових ресурсів, 

саме вони створюють умови задоволення потреб поточної та перспективної виробничо-

господарської діяльності суб’єктів господарювання. Фінансові ресурси знаходяться в 

розпорядженні суб'єкта господарювання і саме від їхнього обсягу, правильного використання 

залежить фінансова стійкість та конкурентоспроможність їх і регіону загалом.  

Фінансовий потенціал регіону  бере участь у виробничо-господарській діяльності та 

залучається для фінансування певних стратегічних напрямів розвитку підприємства, а отже, 

забезпечує можливість трансформації виробничого потенціалу в кінцеві результати 

діяльності.  

Не менш важлива його роль у відтворювальних процесах на підприємстві. До складу 

фінансового потенціалу входять різні фінансові ресурси, що складаються у свою чергу зі 

статутного, додаткового і резервного капіталів, цільового фінансування, фондів 

накопичення, оборотних активів тощо. 

Фінансовий потенціал регіону формується за рахунок наступних джерел: 

1) власних фінансових ресурсів регіону: 

 доходи місцевого бюджету; 

 чистий прибуток підприємств регіону; 

 амортизаційні відрахування;  
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 раніше здійснені довгострокові фінансові вкладення, строк погашення яких 

закінчується в поточному періоді;  

 грошові кошти від продажу необоротних активів;  

 грошові кошти від оренди; 

 страхова сума відшкодування збитків;  

 іммобілізована в інвестиції частина зайвих оборотних активів;  

 внески вітчизняних і закордонних інвесторів у статутний фонд суб’єктів 

господарювання;  

 безкоштовно надані державними органами та комерційними структурами грошові 

кошти на цільове інвестування;  

 емісія акцій, облігацій суб’єктів господарювання.  

2) фінансових ресурсів із централізованих джерел запозичення: 

- дотації; 

- субвенції. 

3) залучених та позичених фінансових ресурсів: 

 банківські кредити; 

 страхові відшкодування; 

 лізинг; 

 фінансова допомога на зворотній основі; 

 роялті та ін. 

 спеціальні фонди і програми; 

 інвестиції; 

 благодійні кошти; 

 кошти населення. 

Отже, під фінансовим потенціалом регіону розуміємо систему фінансових ресурсів 

(власних, централізованих джерел запозичення і залучених та позичених) та наявних і 

прихованих можливостей їх залучення та використання, що під впливом ендогенних та 

екзогенних чинників можуть бути спрямовані на досягнення стратегічних цілей 

функціонування регіону. Оптимальна структура фінансового потенціалу повинна мати міні-

мальну кількість компонентів, які в повному обсязі виконують свої функції. Процес 

формування фінансового потенціалу регіону зорієнтований на максимальну взаємодію зі 

зовнішнім середовищем, врахування вимог ринку й часу та спрямований на забезпечення 

економічного зростання реалізації поставлених цілей. Розрізняють екзогенні та ендогенні 

фактори формування фінансового потенціалу регіону. До екзогенних слід віднести 
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економічні, соціальні, екологічні, політичні та юридичні фактори. Такими, як правило, 

виступають природно-кліматичні, інвестиційні умови, податкові та відсоткові ставки, 

страхові платежі тощо. Крім того, важливим екзогенним фактором є також ринкові умови, на 

зміну яких суб’єкти господарювання повинні швидко реагувати розширенням ринків збуту за 

рахунок своєчасного виявлення слабких позицій конкурентів.  

До ендогенних факторів належать насамперед стратегія розвитку регіону, для реалізації 

якої формується фінансовий потенціал, досвід і навички менеджерів, одержання прибутку й 

дотримання інтересів товаровиробників, відмова від довгострокових фінансових 

зобов'язань для розвитку суб’єктів господарювання, особиста ініціатива, колективна 

праця.  

Отже, основою фінансового потенціалу регіону є наявні фінансові ресурси, а 

результатом реалізації його на нижньому рівні – виробництво продукції, товарів та послуг, а 

на загальному − стійкий фінансовий стан суб’єктів господарювання та високий рівень життя 

населення. Процес формування фінансового потенціалу регіону враховує взаємозв’язок і 

взаємодію його структурних компонентів, які змінюються відповідно до вимог ринку і часу. 

Щорічно прослідковуються тенденції зміни фінансового потенціалу регіону  (Львівської 

області). На сьогодні фінансовому потенціалу на мікро- та мезорівнях приділяється значно 

менше уваги ніж на макрорівні. Тому в економічній літературі немає загально прийнятого 

визначення «фінансовий потенціал регіону» і немає сформованої системи оціночних показників 

хоча б загального характеру. 

Вважаємо, що в сьогоднішніх умовах найбільш повно можна провести оцінку 

фінансового потенціалу Львівської області за допомогою показників наведених в табл. 1 

Таблиця 1 

Оцінка фінансового потенціалу Львівської області*, млн  грн  

Показник  0 6р   0 7 р  Темпи зміни (+, -) 

Доходи бюджету 1270,5 2006,9 +736,4 

Чистий прибуток 

суб’єктів 

господарювання 

335,3 2294,8 1959,5 

Обсяги залучення 

коштів через 

банківську систему 

23,1 52,4 29,3 

Заощадження 

населення 

1557 956,7 -600,3 

Фінансовий 

потенціал, всього 

3185,9 5310,8 +2124,9 

Джерело: розроблено автором 

Дані наведені в таблиці 1 підтверджують позитивні зміни структури фінансового 

потенціалу регіону. Доходи бюджету області збільшились за рахунок зростанню сплати 
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податків суб’єктів господарювання.  Хоча фінансовий потенціал області зменшився в частині 

заощаджень населення, що пояснюється зменшенням недовіру населення до банківської 

системи. Також погоджуюсь із думкою Возняк Г.  В. [2], що рівень фінансового потенціалу 

регіону можна оцінювати використовуючи систему національних рахунків та на основі 

статистичних індикаторів окремих фінансових потоків. 

Економічною основою фінансового потенціалу регіону є доходи місцевих бюджетів. 

Тому важливими є як процес проведення економічних реформ так і фінансова 

децентралізація. Відповідно до пріоритетних напрямів зміцнення фінансового потенціалу 

регіону слід віднести: 

- ефективне використання власного ресурсного потенціалу регіону; 

- створення економічних і політичних умов для залучення іноземних інвестицій; 

- диверсифікація виробництва шляхом впровадження інноваційних технологій, що 

вливатиме на зростання чистого прибутку суб’єктів господарювання; 

- удосконалення банківської системи в напрямі нарощування довіри населення. 

Отже, у межах сучасної парадигми фінансовий потенціал може бути визначений як 

підґрунтя для створення й розвитку стійких конкурентних переваг виробничих структур на 

основі формування унікальних комбінацій ресурсів і високих компетенцій, стратегічної 

гнучкості управління фінансовими ресурсами. Успіх у будь-якій виробничій діяльності 

сьогодні визначається якісно побудованою системою фінансового управління, необхідною 

умовою якого є ефективна структура фінансового потенціалу регіону. 
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ТЕНДЕНЦІЇ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВ В УКРАЇНІ 

На сьогоднішній день, в умовах, що склалися в Україні, однією з основних задач 

комерційних банків є забезпечення власної конкурентоздатності та стійкості, в умовах по-

стійних змін в економіці, політиці та соціальній сфері. Забезпечення капіталу банків на рівні, 

який відповідає потребам відновлювальної економіки, є головним завданням для банківської 

системи на найближчі роки. Тому питання капіталізації банківських установ і загалом 

банківської системи України залишається актуальним і широко обговорюється вченими і 

практиками банківської справи. 

Недостатність у банківських установ ресурсної бази, а саме капіталу, який повинен 

бути у розпорядженні банку для покриття наявних ризиків зумовило неспроможність 

нейтралізувати наявні в банківському секторі ризики та відповідати за своїми 

зобов’язаннями. З огляду на це, Національний банк України розробив стратегію розвитку 

банківської системи на найближчі п’ять років. Демонструючи свою рішучість у прагненні 

реалізувати заявлену стратегію з 2014 року ліквідував близько 60 банків. У 2016 році 

регулятор приступив до реалізації чергового етапу - стабілізації системи за допомогою 

примусової капіталізації банків [1]. 

Основним індикатором рівня капіталізації банківської системи є відношення сукупного 

банківського капіталу до ВВП. З 2015 року спостерігається тенденція до зменшення як обсягів 

власного капіталу банківських установ так і його частки  у ВВП країни.   

Така ситуація свідчить про збиткову діяльність банків України, що викликано низкою 

причин розвитку вітчизняної банківської системи: значні витрати на формування резервів під 

активні операції, спричиненими збільшенням кількості проблемних кредитів на тлі глибокої 

економічної рецесії та масштабної девальвації; списання кредитів у Криму й на Донбасі; 

спадом в економіці; недостатнім рівнем корпоративного управління. 

З огляду на значні обсяги докапіталізації ряду банківських установ та виключення з 

порядку розрахунку статистичних показників НБУ банків, що визнано неплатоспроможними, 

обсяг власного капіталу банківської системи України протягом 2016 року збільшився на 19,4% 

та станом на 01.01.2017 р. складав 123,78 млрд. грн. Адекватність регулятивного капіталу 

станом на 01.01.2017 р. є дещо вищою за граничний мінімум (10%) та складала 13% [2]. 
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Поряд зі зростанням регулятивного капіталу простежується постійне зростання 

статутного капіталу, яке продовжується до цього часу. Так, лише за перше півріччя 2016 

року 35 банківських установ з метою підтримки  бізнесу збільшили статутний капітал на 

загальну суму 65,2 млрд. грн., а на початок 2017 року кількість таких установ скоротилась до 

трьох. Згідно із затвердженим графіком збільшення мінімального статутного капіталу, до 11 

липня 2017 року українським банки мають зареєструвати статутний капітал не менший за 

200 млн. грн.. Зростання статутного капіталу майже на чверть відбувалось, зокрема в 

результаті конвертації субординованого боргу. Обсяг останнього, що враховується в 

регулятивному капіталі, до кінця минулого року зменшився на 46%, а питома вага в ньому 

скоротилася вдвічі – з 38% до 19% [2, 3]. 

За підсумком 2016 року доходи банків України, у порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року, знизилися на 4,3% і становили 190,69 млрд. грн., в той час як витрати зросли 

на 31,7% – до 350,08 млрд. грн. Фінансовий результат діяльності БСУ за підсумком 2016 

року був від’ємним та склав (-)159,39 млрд. грн. ((-)66,60 млрд. грн. за 2015 р.) (див. табл. 

5.1). Зменшення доходів протягом 2016 року порівняно з відповідним періодом минулого 

року пов’язане в першу чергу з отриманням збитків від торговельних операцій (за рахунок 

збитків від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами) та скороченням 

процентних доходів, обсяг яких порівняно з відповідним періодом минулого року скоротився 

на 62% та станом на 01.01.2017 р. відповідав 8,24 млрд. грн. [2]. 

Також такий результат діяльності банківських установ спричинений насамперед 

погіршенням якості активів банків, що зумовлювало необхідність подальшого доформування 

резервів. Так, обсяг сформованих резервів на початок 2016 року складав 114,54 млрд. грн., а 

на початок 2017 р. - 198,31 млрд. грн. 

Основним ризиком для фінансової стабільності у короткостроковій перспективі є 

невиконання банками програм капіталізації. Реалізація цього ризику потребуватиме 

негайних жорстких скоординованих дій НБУ та уряду. Вирішення проблем дефіциту 

капіталу значних за розміром банків необхідне для забезпечення стабільності фінансового 

сектору в довгостроковому періоді. З метою досягнення стабілізації у фінансовій, зокрема 

банківській сфері, необхідно застосувати підходи  та інструменти, які успішно 

використовували зарубіжні країни. 

Програма з подолання наслідків кризи повинна містили такі компоненти: швидку 

оцінку майбутніх збитків із використанням стрес-сценаріїв розвитку подій; рекапіталізацію 

банків за рахунок державних і приватних коштів; санацію банківської системи. 
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА 

ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

Здійснення виробничої діяльності господарюючими суб’єктами, підвищення її 

ефективності, розширення обсягів та удосконалення  потребує відповідного фінансового 

забезпечення та актуалізує проблеми вибору найприйнятніших форм і видів фінансування.  

У сучасних умовах значення фінансового забезпечення якісно змінюється. Воно 

трансформується з пасивного розподільного механізму новоствореної вартості в основний 

регулятор господарської діяльності сучасних підприємств [4, 351]. 

Фінансове забезпечення пов’язане з поняттям фінансових ресурсів та механізмами їх 

залучення для покриття необхідних витрат. Воно передбачає мобілізацію суб’єктами 

господарювання фінансових ресурсів за допомогою оптимізації співвідношення всіх його 

форм з тим, щоб  створити такі їх обсяги, які б забезпечили підприємству фінансування 

операційної діяльності, розвитку і, як результат − збільшення ринкової вартості бізнесу. 

Фінансове забезпечення суб’єктів господарювання, як один із елементів його 

фінансового механізму, можна охарактеризувати такими основними ознаками як достатність, 

доступність і вартість (рис. 1). 

Дефіцит фінансових ресурсів, тобто їх недостатність, обмежує масштаби господарської 

діяльності, звужує можливості інвестиційної та інноваційної діяльності. Доступність 

фінансування визначається можливістю вільного вибору джерел і форм залучення 

фінансових ресурсів. Вартість формується під впливом багатьох чинників, серед яких рівень 

ризику і державний регулюючий вплив. 
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Рис     Характеристики фінансового забезпечення 

Фінансове забезпечення господарюючих суб’єктів можна розглядати у двох площинах 

− фінансове забезпечення поточної діяльності і фінансове забезпечення розвитку. У першому 

випадку йдеться про здатність підприємства покривати витрати, пов’язані з операційною 

діяльністю. Кількісна оцінка рівня забезпеченості фінансовими ресурсами відображається у 

платоспроможності підприємства. Недостатність фінансування у цьому разі загрожує 

порушенням ритмічності виробничої діяльності, неможливістю дотримання технологічних 

режимів, зростанням заборгованості. В другому випадку мова йде про фінансування 

інвестиційної та інноваційної діяльності, заходів маркетингового, кадрового, науково-

технічного розвитку. Неможливість їх фінансово забезпечити загрожує у перспективі втраті 

конкурентоспроможності підприємства.  

Відповідно до того, що є три основні джерела формування фінансових ресурсів, − 

створені за рахунок власних і прирівняних до власних грошових надходжень, мобілізовані на 

фінансовому ринку і ресурси, що надходять в порядку перерозподілу, логічно виділяти три 

форми фінансового забезпечення: самофінансування, кредитування та бюджетне 

фінансування. Щодо похідних форм фінансового забезпечення, які відрізняються від 

наведених лише механізмом здійснення фінансових процесів, доцільно вживати терміни 

методи фінансового забезпечення. 

Вибір методів зовнішнього і внутрішнього фінансування підприємств доцільно 

здійснювати, виходячи із розмірів підприємств, їх економічного стану і ступеня готовності 

менеджменту використовувати нові інструменти та нести відповідальність за фінансовими 

зобов’язаннями своїх підприємств. 

Розглядаючи механізм та проблеми фінансового забезпечення підприємств, варто 

розмежовувати великий і малий бізнес (у великих і малих підприємств різні умови доступу 

до фінансування). Також умови фінансування різняться у підприємств, що належать до 

різних галузей і форм власності, перебувають на різних стадіях життєвого циклу. Особливі 

механізми фінансування вироблені для транснаціональних корпорацій, а також для 

інноваційних підприємств, які реалізують ідеї й проекти з підвищеним рівнем ризику. Таким 

чином, проблема фінансового забезпечення складна й багатогранна.  

ДОСТАТНІСТЬ 

ДОСТУПНІСТЬ ВАРТІСТЬ 
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Суб’єкти господарювання (в дослідженні обмежимось підприємствами) перебувають у 

складному стані стосовно фінансового забезпечення. Це пояснюється як внутрішніми 

факторами, у першу чергу, низьким рівнем менеджменту, так і зовнішніми. На доступність і 

вартість фінансового забезпечення  чинять  значний і опосередкований вплив 

макроекономічні чинники: стійкість банківського сектора, стан фондового ринку, 

можливість залучення фінансових ресурсів на світовому ринку шляхом боргових запозичень, 

активність небанківських фінансових установ, інвестиційний клімат в державі, сила 

регуляторного впливу на бізнес-середовище та інші.  

Як показує аналіз статистичних даних, капітальні інвестиції в Україні фінансуються в 

основному власними коштами підприємств і організацій. Банківські кредити все менше 

залучаються як джерело коштів для капітальних інвестицій. Така ж тенденція збережена і в 2017 р. 

, Так, у першому півріччі 2017 р. підприємства та організації за рахунок усіх джерел фінансування 

освоїли 155,1 млрд. грн. капітальних інвестицій, що на 22,5% більше від обсягу капітальних 

інвестицій за аналогічний період 2016 р. Головним джерелом фінансування капітальних 

інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 

74,3% загального обсягу інвестицій  В машини, обладнання, інвентар та транспортні засоби 

вкладено 50,8% усіх інвестицій, у будівлі та споруди − 41,1%. На капітальний ремонт активів 

спрямовано 10,0 млрд. капітальних інвестицій (6,4% від загального обсягу). 

Самофінансування означає забезпечення інвестування підприємств в основному за 

рахунок власних фінансових ресурсів: прибутків, амортизаційних відрахувань та ресурсів 

прирівняних до власних, наприклад, коштів засновників, внесених до статутного капіталу, 

емісійного доходу [3, с. 44]. Ключова роль у самофінансуванні відводиться прибутку, який 

не лише реінвестується у розвиток підприємства, а й служить індикатором привабливості 

підприємства для інвесторів, чинником безпечного виділення коштів для кредиторів.  

На жаль, можливість самофінансування більшості українських підприємств за рахунок 

прибутку обмежені. Від’ємне сальдо чистого прибутку, яке має місце за результатами роботи, 

означає, що збитки збиткових підприємств перевищують прибутки прибуткових підприємств. 

Така ситуація характерна для всіх видів діяльності, крім сільського господарства, − підприємства 

галузі мають високу рентабельність, і відповідно, значний потенціал самофінансування.  

Іншим найпоширенішим джерелом фінансового забезпечення господарюючих суб’єктів 

є кредити банків. Зазначимо, що у вітчизняній практиці фінансового аналізу традиційно 

вважається, що збільшення позикових коштів в пасивах підприємств несе загрозу втрати 

ними фінансової стійкості. При цьому компанії в розвинених країнах активно залучають 

кредити, і використовуючи ефект фінансового левериджу, підвищують рентабельність 

https://dt.ua/ECONOMICS/nimechchina-investuye-10-mln-v-rozvitok-malogo-i-serednogo-biznesu-ukrayini-251138_.html
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власного капіталу та зберігають достатню фінансову стійкість. Проблема у прибутковості 

підприємств, їх здатності генерувати позитивний грошовий потік.  

Розгляд аналітичних даних про обсяги і напрями кредитування економіки показує, що  

найбільший обсяг кредитів залучено підприємствами торгівлі, де найкоротший фінансовий 

цикл. Станом на 30.09.2017 р. 33,51% банківських кредитів було надано суб’єктам 

господарювання, зайнятих оптовою і роздрібною торгівлею, ремонтом автотранспортних 

засобів і мотоциклів, 24,1% − переробною промисловістю, 9,33% − операціями з нерухомим 

майном, 7,57% кредитів було спрямовано у сільське господарство, лісове та рибне 

господарство, 5,97% − постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 

5,74% − професійну, наукову і технічну діяльність,  5,51% − будівництво, 4,42% − транспорт, 

складське господарство, поштову та кур’єрську діяльність.  

Також слід зазначити, що у 2017 р. спостерігалося різке зростання питомої ваги 

короткострокових кредитів (більш як 50%). Незважаючи на те, що питома вага довгострокових 

кредитів протягом 2016-2017 рр. дещо збільшилася (кредити терміном більш як п'ять років у 

структурі кредитного портфеля становлять 20%), вона продовжує перебувати на невисокому рівні. 

В останні роки підприємства значно збільшили свої борги, причому в їхніх   поточних 

зобов’язаннях кредиторська заборгованість в рази перевищує короткострокову 

заборгованість по кредитах. 

Загалом банківські кредити для підприємств є дорогим і відтак малодоступним 

джерелом фінансування. Особливо це стосується малого бізнесу. Тривалий час банки мали 

обмежені кредитні пропозиції для малого і середнього бізнесу (МСБ), надаючи перевагу 

перевіреним корпоративним позичальникам. Однак після фінансової кризи 2014-2016 рр. 

банківські установи почали переорієнтовуватись на сегмент МСБ. Розміри кредитування 

МСБ в абсолютних показниках незначний, але висока динаміка зростання. Процентні ставки 

встановлюються індивідуально і становлять в середньому 16-18 % річних.  

Через банки МСБ може отримати фінансування від міжнародних організацій, насамперед 

− ЄБРР і Світового банку. Активну допомогу МСБ в Україні надає Німецько-український фонд 

(НУФ, фінансується КfW), який співпрацює з 7-ма банками в Україні. Умови кредиту залежать 

від обраної програми, за найпопулярнішим процентна ставка складає не більше за рівень 

облікової ставки НБУ + 5-6% річних. Термін кредитування − 5 років. З початку 2017 року МСБ 

було видано близько 600 кредитів на загальну суму 170 млн. грн. Основна частина кредитів 

надійшла сільськогосподарським підприємствам (55% від їх загальної кількості), підприємствам 

торгівлі (22%), виробництва (13%) і надання послуг (9%). Фінансування міжнародних 

організацій отримують переважно компанії з пріоритетних галузей економіки. 
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Проблеми зовнішнього фінансового забезпечення середніх, а особливо малих 

підприємств пов’язані із їх низькою прибутковістю, відсутністю ліквідної застави, 

непрозорістю фінансової діяльності, низькою кваліфікацією менеджменту.  

У 2017 році почали діяти програми кредитування соціальних підприємств. За 

класифікацією WNISEF, соціальним бізнесом вважається підприємство, у якого понад 50% всіх 

співробітників э представниками незахищених верств населення (інваліди, ветерани, особи, що 

постраждали від воєнних конфліктів); або таке підприємство спрямовує частину свого прибутку 

на соціальні потреби суспільства. Згідно каталогу, на початок 2017 року в Україні налічувалось 

150 соціальних підприємств. Ощадбанк разом із Western NIS Enterprise Fund (фінансується 

USAID) започаткував програму кредитування соціальних підприємств, в рамках якої надається 

кредит до 2,3 млн. грн. за пільговою ставкою від 5% річних на термін до 3 років.  

За допомогою бюджетного фінансування як форми фінансового забезпечення, 

створюються достатні фінансові можливості для функціонування і розвитку конкретних 

підприємств, організацій, установ [2, с. 36]. Одним із принципів бюджетного фінансування є 

принцип оптимального поєднання усіх джерел фінансування. Він полягає у тому, що при 

визначенні обсягів бюджетного фінансування держава в першу чергу, враховує можливості 

одержання власних і кредитних ресурсів. І лише у разі об’єктивної ситуації, коли неможливо 

покрити витрати з зазначених джерел, вирішується питання на користь бюджетних коштів. 

Щодо форм бюджетного фінансування, то в науковій літературі зустрічаються різні 

підходи до вирішення цього питання. Так, наприклад, О. Василик виділяє чотири форми 

бюджетного фінансування, зокрема, кошторисне фінансування, державне фінансування 

інвестицій, надання дотацій, надання субвенцій і субсидій [1 , 139]. 

Важливе значення для фінансового забезпечення мають іноземні інвестиції, їх збільшення 

свідчить про покращення ділового клімату і зростання довіри до країни загалом. Загальний обсяг 

прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 

жовтня 2017 року, за даними Державної служби статистики, становив 39,719 млрд. дол., що на 

5,9% більше від показника на початок року.  Найбільші обсяги надходжень прямих 

інвестицій були спрямовані до підприємств промисловості − 464,4 млн. дол., установ та 

організацій, що здійснюють фінансову та страхову діяльність, − 248,8 млн. дол.  

Серед чинників, які гальмують приплив інвестицій в Україну, є високий рівень тіньової 

економіки. Так, за даними дослідження міжнародної Асоціації дипломованих 

сертифікованих бухгалтерів (ACCA), Україна у 2016 р. посіла третє місце (45,16%) у списку 

країн з найбільшою тіньовою економікою. Головною причиною слабкого інтересу з боку 

іноземних інвесторів до українських компаній є вкрай низька кількість або повна відсутність 
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якісних інвестиційних проектів в останніх. Це викликає недовіру та відвертає від України 

гіперліквідні іноземні банки, хеджфонди та інші фінансові організації. 

Інвестори готові вкладати в реально працюючі проекти, які генерують достатній 

cashflow. Лідером за рівнем інвестиційного потенціалу залишається АПК, не менш 

привабливою для інвесторів була і залишається українська енергетична галузь. 

Отже, проблема фінансового забезпечення і розвитку господарюючих суб’єктів в 

Україні залишається актуальною. Для її вирішення необхідні зусилля як влади на усіх рівнях, 

так і менеджерів самих підприємств. Вільних фінансових ресурсів у світі стає все більше. 

Економіка України та її господарюючі суб’єкти потребують розширення доступу до 

фінансування, щоб розірвати порочне коло «збиткова діяльність – відсутність фінансових 

ресурсів». Покращення фінансових результатів та забезпечення високої рентабельності 

неможливе без якісної модернізації техніко-технологічної бази підприємств, активізації 

інноваційної діяльності, ефективного маркетингу та менеджменту. Багато проблем можна 

вирішити шляхом залучення інвестицій, як внутрішніх, так й іноземних.  
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ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ ПІДПРИЄМСТВ 

В умовах антикризового фінансового управління пріоритетна роль належить 

інструментам, спрямованим на попередження і своєчасне виявлення негативних тенденцій у 

фінансово-економічному розвитку суб’єктів господарювання. Серед цих інструментів чільне 

місце займає своєчасна діагностика фінансової кризи підприємства. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Під діагностикою в широкому розумінні розуміють визначення стану об'єкта, предмета, 

явища або процесу управління за допомогою реалізації комплексу дослідницьких процедур, 

виявлення в них слабких ланок і «вузьких місць» [1, с. 146]. Завдання діагностики кризового 

стану підприємств полягає, по-перше, у прогнозуванні кризового стану і, по-друге, у 

виявленні детермінантів (причин) фінансової кризи. 

Виходячи з трактування, що криза може виникнути на будь-якій стадії розвитку 

підприємства, важливо виявити її симптоми якомога раніше. Це пов’язано з тим, що 

потенціал подолання фінансової кризи підприємством зменшується пропорційно 

наростаннню її глибини. 

Симптоми кризи можуть проявлятися в показниках і, що дуже важливо, в тенденціях 

їхньої зміни, які відображають функціонування і розвиток підприємства. При цьому стан 

показників може оцінюватися і відносно встановленої нормативної величини (допуски змін), 

і відносно один одного [1, с. 103]. Симптомом кризового розвитку може бути або 

невідповідність показників закономірним співвідношенням або тимчасові параметри, 

наприклад темп зростання продуктивності праці повинен випереджувати темп росту 

заробітної плати. Якщо цього не відбувається, збільшується небезпека кризи. 

Симптоми не завжди відображають причини кризи. Причини нерідко криються глибше 

зовнішнього прояву кризових ознак. Симптом - це первісний, зовнішній прояв кризових 

явищ, які не завжди характеризують справжні причини кризи, але за якими ці причини 

можна встановити. Оцінювати кризу слід не тільки за його симптомами, але і за причинами 

та реальними факторами. 

Складність кризи полягає як в різноманітності факторів, що впливають на її 

виникнення, так і в особливостях її прояву, що стосуються усіх сфер функціонування, 

відносин, аспектів суб’єкта господарювання [2]. 

Симптоми кризи тісно пов’язані з послідовністю розвитку кризових ситуацій на 

підприємствах (табл. 1). Тому чим швидше попереджувальні сигнали виявлені, тим більше 

можливостей для маневру буде в наступній фазі кризи. 

Таблиця 1 

Можливість виявлення симптомів кризи за стадіями її розвитку 

Стадії розвитку кризи Симптоми 

Фінансові Нефінансові 

Легка криза Прихована криза - + 

Явна криза + + 

Хронічна криза Криза прибутковості + + 

Криза ліквідності + + 

Гостра криза Криза платоспроможності + + 

Банкрутство + + 

Джерело: розроблено автором 
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Різноманітність симптомів кризи зумовлює необхідність їх класифікації. Найбільш 

поширеною класифікацією є поділ симптомів кризи підприємств на фінансові і нефінансові. 

Нефінансові симптоми проявляються у поведінці та ставленні управлінського 

персоналу, способі прийняття рішень, а також змінах в організації підприємницької 

діяльності [3, с. 13]. Важливість цих симптомів полягає в тому, що лише за їх допомогою 

можна виявити приховану кризу на підприємстві. А комплексне використання фінансових і 

нефінансових симптомів може допомогти виявити кризу на дуже ранній стадії навіть з її 

високим ступенем складності.  

Прикладом нефінансових симптомів фінансової кризи можуть бути:  

- відсутність реальних планів і стратегії розвитку підприємства; 

- часті зміни в керівних посадах підприємства, відсутність відповідного 

кваліфікованого і компетентного персоналу; 

- відсутність системи внутрішнього контролю на підприємстві; 

- втрата основних покупців та постачальників; 

- значні звільнення працівників; 

- усвідомлення керівництвом необхідності змін. 

Враховуючи велику різноманітність нефінансових симптомів розвитку кризи 

підприємства, їх доцільно згрупувати за сферами виникнення: ресурсні, виробництва, 

управління, маркетингу, персоналу, організаційної структури, логістики. 

Необхідність врахування нефінансових симптомів для ідентифікації кризи пов’язана з 

якістю інформації, відображеній у фінансовій звітності [3, с. 14]. По-перше, ця інформація 

затримується, тому що фінансова звітність як правило, складається наприкінці фінансового 

року, крім того виступає часова інерція між моментом підготовки і моментом оприлюднення. 

На практиці цю проблему можна пропустити, оскільки для цілей внутрішнього аналізу 

компанія може використовувати  доступні актуальні облікові дані.  

По-друге, фінансова звітність складається виключно за наслідками раніше прийнятих 

рішень, і не завжди ця звітність є надійним відображенням сучасного стану в компанії. 

По-третє, проблемою є той факт, що фінансова звітність може в обмеженій формі 

відображати фінансовий стан компанії через можливість спотворення. Спотворення можуть 

випливати з прийнятої облікової політики або бути результатом навмисних дій з боку 

керівництва підприємства, призводячи до несумісності з реальністю [3, с.15]. 

З метою глибшого розуміння ризиків і можливостей, з якими стикається підприємство, 

визначення зв'язку між фінансовими і нефінансовими результатами його діяльності, багато 

підприємств, особливо великих, складають звіт зі сталого розвитку. Звіт зі сталого розвитку є 
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основною платформою для відображення позитивних і негативних сторін організаційної 

діяльності, для розробки стратегії, планів і оцінки результатів діяльності компанії.  

Багато зарубіжних науковців вважають, що недоліки облікових коефіцієнтів при 

діагностиці фінансової кризи підприємств можуть бути подолані шляхом включення 

нефінансових та ринкових змінних [4, с. 26].  

Отже, бухгалтерська (фінансова) звітність є абсолютно необхідна для аналізу 

справжнього становища підприємства, проте, вона не є достатньою для досягнення 

ефективного антикризового управління. 
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В умовах сучасних економічних реалій, необхідно констатувати той факт, що 

ринок фінансових послуг є важливим фундаментом для зростання, розвитку і 

стабільності національної ринкової економіки. 

Ринок фінансових послуг є одним з механізмів забезпечення 

конкурентоспроможності економіки країни, оскільки він дозволяє спрямувати 

інвестиційні потоки у найбільш привабливі сегменти економіки і тим самим сприяти 
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економічному зростанню. Економічний зміст ринку фінансових послуг визначається 

сукупністю відносин «продавець – покупець», що здійснюються через фінансові послуги 

як сферу господарської діяльності. Завдяки наданню різноманітних фінансових послуг 

стає можливим використання фінансового ринку як економічного важеля, активного 

інструменту регулювання економіки. Цей інструмент, з одного боку, детермінований 

об'єктивно існуючими фінансовими відносинами, а з другого – є знаряддям реалізації 

цілеспрямованої фінансової політики держави [1, с. 89]. 

На сьогодні основним гравцем на ринку фінансових послуг України залишаються 

банківські установи, маючи активи майже в 21 раз більші за активи небанківських 

фінансових установ. При цьому також й ринок ломбардних послуг розвивається 

високими темпами, незважаючи на недостатню стабільність економічної ситуації в 

Україні. Хоча криза 2008 року й минула, ломбарди й досі лідирують по активах у 

небанківських фінансових установах[5-6]. 

Варто враховувати, що без розвитку системи недержавних пенсійних фондів, без 

проведення страхової реформи, реформи грошових послуг і, фактично, без розвитку 

страхових компаній – банківська система позбавлена довгих дешевих ресурсів, якими вона 

могла б підтримувати економіку. Тому на найближчі роки головним завданням держави 

буде проведення реформ, які б сприяли становленню фондового ринку, поновленню та 

розвитку страхового фонду та розвитку системи недержавних пенсійних фондів. 

Ринок страхових послуг є другим за рівнем капіталізації серед інших небанківських 

фінансових ринків. Вітчизняний страховий ринок ще не набув статусу впливового 

соціально-економічного чинника. Його розвиток в Україні стримується багатьма 

об’єктивними та суб’єктивними чинниками, головні серед яких – відсутність 

платоспроможного попиту на страхові послуги через низький рівень життя населення, 

обмеженість корпоративних фінансів та нестійкість податкової системи. 

На вітчизняному фінансовому ринку існує багато проблем, пов'язаних з 

недостатньою ефективністю діяльності фінансового сектора країни, низьким рівнем 

економічної грамотності та поінформованості споживачів фінансових послуг щодо 

особливостей функціонування фінансових установ і можливостей отримання необхідних 

фінансових послуг, недостатньою довірою населення до діяльності фінансових 

посередників, відсутністю достатньої практики ринкових відносин тощо. 

Загалом ринок фінансових послуг в Україні розвивається дуже повільно. 

Українські компанії, які надають фінансові послуги, поки що не можуть конкурувати з 

аналогічними компаніями на міжнародному ринку. Частково цей процес гальмувався 

відсутністю відповідного законодавства, яке б регулювало порядок надання окремих 



80 

фінансових послуг. З іншого боку, на становлення ринку фінансових послуг негативно 

вплинула нестабільність української валюти, яка була спричинена незбалансованістю 

економіки та грошово-кредитної політики держави. 

Зауважимо, що нині вітчизняне законодавство не повною мірою відповідає потребам 

фінансового ринку, зокрема немає програми розвитку національного ринку фінансових 

послуг. В Україні вперше саме поняття “ринку фінансових послуг” з’явилось у Законі 

України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” [9] та 

Положенні НБУ “Про порядок надання небанківським фінансовим установам, 

національному оператору поштового зв’язку генеральних ліцензій на здійснення валютних 

операцій” [8], де цей ринок розглядаються як цілісну систему відносин, що не поділяється 

окремо на сегменти банківських, інвестиційних та страхових послуг. 

Крім того, законодавство України не визначає відповідальність посадових осіб 

Національної комісії фінансових послуг за стан ринку фінансових послуг, що 

суперечить пункту 1 принципу 1 “Принципів та стандартів Міжнародної асоціації 

органів нагляду за страховою діяльністю”, який встановив, що орган нагляду має “бути 

незалежним у своїх діях та відповідальним за свої функції та повноваження” [3]. 

Причиною цього є недостатня інституційна незалежність від виконавчої та законодавчої 

гілок влади, оскільки Національна комісія фінансових послуг підпорядковується 

Кабінету Міністрів України, який уповноважений призначати та звільняти із посади її 

голову. Існує також недостатня фінансова незалежність органів нагляду та регулювання, 

адже на противагу багатьом розвиненим країнам, де їхня діяльність фінансується за 

рахунок платежів суб’єктів фінансового ринку за послуги нагляду, єдиним джерелом 

фінансування Національної комісії фінансових послуг є державний бюджет. З огляду на 

це, головною перешкодою розвитку ринку фінансових послуг є значне втручання 

політичних сил (уряд, парламент, впливові фінансові установи). Часто посади 

розподіляють за критеріями фаворитизму, компромісу чи квоти політичних партій, а не 

професійності осіб. [4]. Не відповідає нормам і технологічна підтримка збирання даних, 

яка погіршує якість та своєчасність їх отримання, низький рівень прозорості, слабке 

корпоративне управління, нерівні правила гри на ринку тощо.  

Розвиток політики Європейського Союзу у сфері фінансових послуг також не 

можна назвати гладким і рівномірним. У різні періоди ринок фінансових послуг 

Європейського Союзу випробовував на собі вплив певних факторів, що прискорювали 

або сповільнювали темпи його розвитку. Однак Європейський Союз зміг ідентифікувати 

“слабкі ланки“ фінансової системи і вжити превентивні заходи щодо посилення 

механізму правового регулювання фінансового ринку. Зокрема, у першу чергу ЄС 
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звернув увагу на проблеми інвесторів, слабкий захист прав, який підриває їхню довіру 

до фінансових інститутів. 

У розвинених країнах світу ринки фінансових послуг є важливим елементом 

фінансових систем, а нагляд й регулювання діяльності фінансових посередників 

невід’ємною частиною економічної та фінансової політики урядів і центральних банків. 

Членство України в ЄС відкриє широкі можливості національним фінансово-

кредитним установам щодо інтеграції у світовий фінансовий ринок. Водночас 

вітчизняне законодавство з регулювання ринку фінансових послуг певною мірою не 

відповідає вимогам сучасності, а негативний вплив з боку політичної сфери та 

незадовільне середовище для ведення бізнесу, перешкоджають розвитку й інтеграції 

вітчизняних небанківських фінансових установ у світову економіку. З метою вирішення 

поточних і довгострокових проблем потрібно насамперед розробити нову програму 

розвитку фінансового сектора в Україні, у межах якої й ринку фінансових послуг, а 

також гармонізувати та уніфікувати вітчизняне законодавство з європейським. 

З метою підвищення ефективності функціонування вітчизняного ринку фінансових 

послуг і подолання проблем у його розвитку необхідно розширити спектр фінансових 

послуг для найбільш повного задоволення потреб їх споживачів, удосконалити діяльність 

фінансового сектору країни та підвищити його роль в інвестиційних процесах, підвищити 

конкурентоспроможність національних фінансових установ шляхом підвищення їх 

ліквідності та капіталізації, удосконалити законодавче та нормативне регулювання 

діяльності фінансових установ та розмежувати контролюючі функції та функції нагляду 

між НБУ та Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку.  

Розвиток ринку фінансових послуг в Україні повинен бути спрямований на 

забезпечення повної збалансованості та узгодженості стратегічних пріоритетів розвитку 

фінансового сектора з визначеними макроекономічними та соціальними пріоритетами 

розвитку країни. За таких умов фінансовий сектор буде спроможний генерувати 

достатній обсяг інвестиційних і кредитних ресурсів для забезпечення економічного 

зростання країни та підвищення добробуту її громадян. 
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ЕФЕКТ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ НА РИНКУ СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ 

Усі тенденції розвитку економіки сьогодні свідчать про глобалізацію, що визначає 

тренд розвитку нинішніх фінансових ринків, так як під її впливом змінюється загальна 

структура світоустрою, з’являються нові інтегровані структури, що забезпечують 

інтенсифікацію розвитку людства загалом. Процеси глобалізації призводить до утворення 

єдиного світового співтовариства, у якому формуються єдині нормативи, інституції, 

культурні та етичні цінності.  

Отож, глобалізація являє собою засіб об’єднання країн, який сприяє налагодженню 

ефективної співпраці між ними на всіх інституційних рівнях розвитку суспільства і базується 

на реалізації ними спільних інтересів. У свою чергу, євроінтеграція – це єдиний 

економічний, соціальний та гуманітарний простір, де відмовилися від кордонів та зайвих 

умовностей задля вільного пересування людей, продуктів, капіталів, необмеженого обміну 
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інформацією, культурними та науковими надбаннями. Для України ж євроінтеграція – це 

процес впровадження європейських норм в українське законодавство та, як наслідок: 

стабільна економіка, правова держава, чисте довкілля, якість харчових продуктів, соціальна 

захищеність громадян, високий рівень життя та відсутність корупції. Тобто євроінтеграція є 

одним із структурних елементів глобалізації, що має більш-менш врегульований характер та 

забезпечує ефективну міжнародну співпрацю. Таким чином, головною ознакою розвитку 

сучасного світового господарства є глобалізація, основою якої виступає рух капіталу, а 

страховий ринок, як невід’ємна складова фінансового ринку країни зазнає глобалізаційних 

впливів одним із найперших. Він чутливо реагує на зміни у світовому економічному 

середовищі й відбиває основні тенденції, які притаманні формуванню нового глобального 

страхового простору. [1]. 

Враховуючи девальвацію національної валюти, страховий ринок повинен спрямувати 

діяльність на стабілізацію свого функціонування та швидко адаптуватись до змін, як у 

законодавчій базі, так і у державі в цілому. Актуальність даного дослідження обумовлена 

тими обставинами, що існування повноцінного ринку страхування є важливою умовою для 

підвищення добробуту населення та сталого економічного зростання. В Україні цей сектор 

знаходиться на стадії розвитку і має деякі проблеми. Тому подальший його розвиток має 

набути пріоритетного значення в економічному та соціальному аспектах політики держави, 

враховуючи її євроінтеграційні орієнтири. 

Загострення зовнішньополітичного конфлікту в Україні призвело до змін у 

географічній структурі вихідного перестрахування. Відчутно зменшилася частка російських 

перестраховиків, натомість зросла питома вага перестрахувальних компаній Німеччини і 

Великобританії. Це призвело до виникнення деяких хронічних проблем: недостатній рівень 

капіталізації та низької мотивації до поліпшення якості послуг. У попередній період 

спостерігалася висока залежність від банківського сектора як каналу продажів і джерела 

доходів, і тому значне зниження активності банків у секторі кредитування населення негайно 

позначилося на надходженнях премій страхових компаній. Економічні проблеми в країні, 

природно, призвели до зниження платоспроможності населення, та довіри до банківської 

системи. У поєднанні з істотним зростанням цін на паливно-мастильні матеріал це призвело 

до того, що ринок КАСКО помітно знизив свої обсяги, адже страхування КАСКО − це, 

насамперед, нові транспортні засоби. Є підстави вважати, що події, які відбувалися на 

страховому ринку протягом 2014 – 2016 рр., мали негативний вплив, що обмежить його 

розвиток досить довгий час [2]. 

Враховуючи європейський вектор інтеграції України, слід зазначити, що накопичення 

страхових компаній у ряді європейських країн складають до 70% засобів, які знаходяться у 
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банківській системі. За достатньо тривалий період еволюції цього ринку були опрацьовані 

суттєві вимоги до якості активів, тому страхова галузь в цих країнах є потужною складовою всієї 

фінансової системи. Частка страхування у ВВП розвинених країн Європи складає від 6 до 16% 

(Австрія – 6,1%, Німеччина – 6,7%, Італія – 7,2%, Нідерланди – 9,4%, Франція – 11%, Швейцарія 

– 11%, Великобританія – 16%), а фінансування медичних галузей у ряді країн досягає 20% [3]. 

Сьогодні на ринку представлено велику кількість страховиків. Однак, фактично на 

страховому ринку України основну частку страхових виплат (99%) забезпечують 100 страхових 

компаній ризикового страхування і 15 компаній зі страхування життя. Близько 200 страхових 

підприємств знаходяться в замороженому стані (сукупно на них припадає менше 1% ринку) і 

навряд чи зможуть найближчим часом створити конкуренцію європейським компаніям. За весь 

період функціонування страхового ринку України в його страховому портфелі переважають 

види страхування з високим рівнем ризику, оскільки вони приносять великі доходи, але такий 

страховий портфель не здатний забезпечити фінансову стійкість страховій компанії. 

При дослідженні позитивних та негативних аспектів, можливостей та загроз для 

страхового ринку України при вступі до ЄС, слід зазначити, що створення нормативно-

правової бази, адаптованої до норм ЄС (адаптація законодавства України до законодавства 

ЄС та гармонізація вітчизняних технічних стандартів із світовими та європейськими) є 

пріоритетним напрямом на шляху до ефективної інтеграції до ЄС [4]. 

Для аналізу позитивних та негативних сторін інтеграції України в ЄС, визначення 

пріоритетних варіантів пошуку та вирішення проблем, пов’язаних з загрозами, застосовано 

метод SWOT-аналізу (табл. 1).  

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що інтеграція України до ЄС 

буде стимулом для реалізації нових можливостей, створення дієздатного вітчизняного 

законодавства, розвитку страхового ринку відповідно до європейських стандартів якості 

надання страхових послуг.  

Насамперед, потрібно заохочувати стратегічних інвесторів, тому що метою України є 

вихід на зовнішні ринки. А для цього необхідно насамперед продемонструвати 

конкурентоспроможність на внутрішньому ринку, придбати навички й освоїти технології, що 

здобуваються тільки у відкритій конкурентній боротьбі або в співробітництві з 

транснаціональними страховиками. Сьогодні вже є всі умови для впровадження в страхове 

законодавство змін щодо змісту створення ТНСК на території України за участі іноземних 

страховиків. Створення ТНСК може стати одним з напрямків подолання міжнаціональних 

перешкод у страхуванні.  

Таблиця 1 

SWOT-аналіз ефекту євроінтеграції на страховому ринку України 
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Слабкі сторони Сильні сторони 

- низький рівень капіталізації страхового ринку;  

- неконкурентоспроможність внутрішнього 

страхового ринку;  

- складність контролю стандартів якості надання 

страхових послуг;  

- монополізація страхового ринку України;  

- відсутність ефективних механізмів захисту 

інтересі вітчизняних страховиків;  

- складнощі у порядку ліцензування страхової 

діяльності;  

- високий рівень оподаткування та відсутності 

прозорості податкової політики. 

- поліпшення управління ризиками в страхових 

компаніях;  

- нагляд, пов’язаний з ідентифікацією ризиків;  

- гармонізація механізмів розрахунку і методів дії 

при визначенні рівня платоспроможності страховика;  

- інтеграція страхових і перестрахувальних ринків 

ЄС;  

- поліпшення міжнародної конкурентності страхових 

та перестрахових компаній країн ЄС;  

- поліпшення якості законодавчої бази. 

Ризики Можливості 

- недостатній рівень прозорості діяльності 

страховиків;  

- занепад та зникнення національних страховиків;  

- підвищення конкуренції для вітчизняних 

страховиків на внутрішньому ринку; 

 - недосконала процедура перерахування страхових 

премій страховикам – нерезидентам. 

- збільшення іноземних інвестицій у страховий ринок;  

- зменшення тарифів на надання страхових послуг;  

- запровадження європейських стандартів з 

класифікації ризиків у страхуванні;  

- можливість захисту інтересів споживачів страхових 

послуг згідно з процедурою розгляду досудових спорів;  

- сприяння захисту економічної конкуренції на 

страховому ринку України;  

- запровадження корпоративного управління 

діяльністю страхових компаній. 

Джерело: розроблено автором за даними [5]. 

На нашу думку, утворення ТНСК було б доцільним, згідно з такими схемами:  

1) злиття шляхом обміну акцій між компаніями, що залишаються юридично незалежними;  

2) придбання національним концерном частини контрольного пакета акцій 

зарубіжних компаній;  

3) безпосереднє злиття активів фірм різних країн.  

Через ТНСК вітчизняний страховий ринок зможе створити нові робочі місця, мати 

доступ до прогресивних технологій, до зарубіжних інвестицій. Необхідно, щоб інтереси 

засновників ТНСК не вступали в протиріччя з інтересами економіки України. Це дозволить 

українським страховим компаніям:  

а) об'єднатися з відомими і тими, які вже зарекомендували себе на світовому 

(європейському) ринку, закордонними страховими компаніями; 

б) збільшити конкурентоспроможність на українському страховому ринку;  

в) здобути фінансову стійкість вітчизняних страхових компаній; г) поліпшити якість 

надання страхових послуг;  

д) створити сприятливий інвестиційний клімат.  

Разом з цим слід мінімізувати можливі негативні наслідки такого рішення як для 

споживача, так і для держави в цілому. Таким чином, глобалізація створила безпрецедентні 

можливості у вітчизняному страхуванні:  

а) удосконалення регулювання страхової діяльності з боку держави на основі 

міжнародного досвіду;  
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б) тенденція поліпшення якості обслуговування, розширення вибору послуг;  

в) використання новітніх технологій і світового досвіду;  

г) нарощування величини статутних фондів страхових компаній, що веде до 

фінансової стійкості і конкурентоспроможності;  

д) посилення конкуренції між суб'єктами страхового ринку[6]. 

Обраний Україною євроінтеграційний шлях спонукає державу до спроб впровадження 

нових страхових продуктів, що в свою чергу має великі переваги перед сучасним наданням 

страхових послуг, а головне – це допоможе уникнути банкрутства багатьом компаніям в 

процесі виходу на нові ринки, оволодіти новими якостями послуг, зроби розрахунки 

простими, гнучкими, привабливими, прозорими і зрозумілими для будь-кого. Інтегруючись 

до ЄС, Україна прагне створити ефективний фінансовий простір для усіх фінансових 

установ. Поглиблення міжнародної інтеграції України після вступу до СОТ та розширення 

ЄС актуалізує необхідність вирішення проблеми забезпечення інвестиційної привабливості 

українського ринку фінансових послуг, зокрема страхового ринку. Європейська інтеграція 

для страхового ринку України – це європейський досвід, високі стандарти та інвестиції, 

сильний страховий ринок в Україні, якому будуть довіряти свої ризики клієнти. 
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ВПЛИВ ЧИННИКІВ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНУ 

Інвестиційний розвиток суб’єктів підприємництва Львівської області спрямований на 

вирішення пріоритетних завдань Стратегії розвитку Львівської області до 2020 року [1]. До 

основних пріоритетних цілей інвестиційного розвитку регіону досліджуваного регіону слід віднести: 

– генерування інвестиційних запитів та залучення потенційних інвесторів; 

– розвиток інфраструктури підтримки інвестиційної діяльності суб’єктів 

підприємництва; 

– промоція інвестиційного потенціалу суб’єктів підприємництва та регіону в цілому; 

– створення політичних та економічних умов забезпечення активізації інвестиційної 

діяльності регіону, а також необхідних управлінських рішень, фінансових механізмів додаткової 

мотивації для потенційних інвесторів, щодо пріоритетних напрямів інвестиційного розвитку. 

Обсяг іноземних інвестицій в економіку України в 2015 р. становив 43371,4 млн. дол. 

США, а саме, на 20,4 % менше порівняно з 2012 р. і на 5,5 % менше порівняно з 2014 р., 

тобто прослідковується тенденція зменшення обсягу іноземних інвестицій в економіку 

України в цілому. Найбільший обсяг іноземних інвестицій одержують: м. Київ, 

Дніпропетровська, Донецька, Київська, Харківська, Одеська, Полтавська області. Львівська 

область займає 7 місце серед регіонів України за обсягом іноземних інвестицій в різні сфери 

економіки. Такі області як Чернівецька і Тернопільська впродовж досліджуваного періоду 

займають останні місця. До аутсайдерів за даним показником долучились Кіровоградська і 

Чернігівська області. Щодо Львівської області, то обсяг іноземних інвестицій за 2014–2015 

рр. зменшується, зокрема, порівняно з 2013 р. відповідно в 2014 р. – на 19,5 %, а в 2015 р. – 

на 26,8 %. Це відчутно для економіки області, зокрема, пріоритетних сфер. 

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України мав стабільну тенденцію до 

зростання впродовж 2010–2014 рр. У 2014 р. обсяг залучення іноземних інвестицій зріс на 

42,5 % порівняно з 2010 р. За досліджуваний період найактивнішими іноземні інвестори 

були в 2014 р. (Кіпр, Німеччина, Нідерланди). 

На сьогодні найбільші обсяги прямих іноземних інвестицій надійшли з країн ЄС. Разом 

з тим, скоротились обсяги іноземних інвестицій з таких країн як: США, Угорщина, Польща, 

Італія. Ключовим інвестором у Львівській області залишається Польща. 
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Щодо динаміки капітальних інвестицій за джерелами фінансування, то слід відмітити, 

що зростання прослідковується за такими джерелами: 

– кошти місцевих бюджетів (з 3,4 у 2010 р. до 7,1 у 2016 р.); 

– власні кошти підприємств та організацій (з 60,8 у 2010 р. до 69,4 у 2016 р.); 

– кошти іноземних інвесторів (з 2,1 у 2010 р. до 2,9 у 2016 р.); 

– кошти населення на індивідуальне житлове будівництво (з 8,6 у 2010 р. до 12,0 у 2015 р.). 

За іншими джерелами фінансування прослідковувалось зниження обсягів 

фінансування, зокрема, за рахунок коштів державного бюджету (з 5,8 у 2010 р. до 2,3 у 2016 

р.), кредитів банків та інших позик (з 12,3 у 2010 р. до 7,1 у 2016 р.). 

Щодо внутрішніх джерел фінансування, то найбільша питома вага впродовж 2010–2016 

рр. припадає на власні кошти суб’єктів підприємництва (60, 8 % у 2010 р., 71,5 % – у 2014 р., 

69,4 % у 2016 р.). Отже власні кошти суб’єктів підприємництва є основним, ключовим 

джерелом фінансування інвестиційної діяльності. 

Обсяги капітальних інвестицій у Львівській області за досліджуваний період значно зросли, 

з 8830,2 млн. грн. у 2010 р. до 13386,5 млн. грн. у 2015 р., що свідчить про високий рівень 

інвестиційного забезпечення Львівської області. За досліджуваний період зріс обсяг капітальних 

інвестицій в розрахунку на одну особу, з 3491,9 грн./особу в 2010 р. до 5317,1 грн./особу в 2015 р. 

Щодо джерел фінансування, лідируючі позиції займають власні кошти підприємств. 

Якщо кошти державного бюджету в 2010 р. займали друге місце серед джерел фінансування, 

то в 2015 році їх питома вага зменшилась до 3,3 %. Натомість  до 13,4 % зросла питома вага 

такого джерела фінансування, як кошти населення на індивідуальне житлове будівництво. За 

досліджуваний період в структурі інвестиційного забезпечення зросли кошти місцевого 

бюджету, що підкреслює позитивні результати адміністративно-територіальної реформи. 

Зросли також кошти населення на будівництво власних квартир з 2,5 млн. грн. у 2010 р. до 

10,9 млн. грн. у 2015 р. Це можна пояснити зростанням доходів населення за досліджуваний 

період з 54838 млн. грн. у 2010 р. до 96133 млн. грн. у 2015 р. [2]. 

У Львівській області серед напрямів інвестування пріоритетність мали такі види 

економічної діяльності: будівництво; промисловість; оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів; поштова та кур'єрська діяльність; операції з нерухомим майном. 

Натомість, найменш привабливими були освіта і мистецтво, спорт, розваги та відпочинок. 

Зміцнили свої позиції в інвестиційній привабливості регіону таких видів економічної 

діяльності: діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; тимчасове 

розміщування й організація харчування; сільське, лісове та рибне господарство. 

У цілому, по Львівській області, кількість суб’єктів підприємництва зменшилась на 1715 од., 

тобто щорічно на 286 од. За всіма видами підприємств зменшилась кількість зайнятих, що 
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пов’язано із низькими темпами росту заробітної плати. На зростання обсягу реалізованої продукції 

мали вплив як зростання інвестиційного забезпечення, так і ріст цін на продукцію. 

Для економічного розвитку суб’єктів підприємництва важливе значення набувають 

регіональні проблеми. Тому, можна стверджувати, що основним таким показником є валовий 

регіональний продукт на душу населення, який характеризує рівень життя населення і 

конкурентоспроможність суб’єктів підприємництва. Як результат господарської діяльності 

суб’єктів підприємництва валовий регіональний продукт характеризує рівень економічного 

зростання регіону, що є і основним показником для оцінки інвестиційної привабливості 

регіону. За даними офіційної статистики у Львівській області прослідковується стабільна 

тенденція зростання валового регіонального продукту, як в цілому, так і на одну особу. 

Досліджуючи інвестиційний розвиток  регіону не можна залишити поза увагою 

екологічну компоненту інвестиційної привабливості суб’єктів підприємництва регіону. 

Світовий досвід свідчить, що результативність економічного зростання суб’єктів 

підприємництва залежить від ефективності залучення та використання природно-ресурсного 

потенціалу регіону, а саме: 

- земельних ресурсів; 

- лісових ресурсів; 

- водних ресурсів; 

- поводження з відходами. 

Саме ці чотири компоненти формують екологічну складову інвестиційної 

привабливості регіону в цілому. На державному рівні необхідно створити економічні умови 

для розвитку суб’єктів підприємництва регіону на засадах так званих «зеленої» та «синьої» 

економіки. Як базові орієнтири щодо вирішення екологічних проблем слід використати 

положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, згідно з якою співпраця в екологічній 

сфері регулюється спеціальними директивами та регламентами.  

На основі проведеного аналізу і враховуючи вплив екологічних чинників на фінансове 

забезпечення інвестиційної діяльності регіону сформовано SWOT-матрицю. Основні 

елементи якої проаналізовані з точки зору поділу чинників на чотири категорії: сильних 

(strengths) і слабких (weaknesses) сторін, можливостей (opportunities) і загроз (threats). 

До сильних (strengths) сторін слід віднести: 

- державні та регіональні цільові програми у сфері інвестиційної діяльності; 

- вигідне прикордонне розташування; 

- інвестиційно привабливе середовище; 

- висока питома вага екологічно чистих ресурсів; 

- власний ресурсний потенціал суб’єктів підприємництва; 
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- широкий спектр регіональних міжнародних екологічних програм; 

- стабільна екологічна ситуація - основний чинник залучення прямих іноземних 

інвестицій в економіку регіону. 

До слабких (weaknesses) сторін відносимо: 

- слабка матеріально-технічна база суб’єктів підприємництва; 

- периферійне положення в Україні; 

- низький рівень життя населення; 

- поступове виснаження ресурсного потенціалу; 

- недостатність капітальних вкладень у збереження навколишнього середовища; 

- дефіцит обігових коштів; 

- низький рівень екологічної культури. 

Крім цього, SWOT-аналіз відкриває можливість (opportunities): 

- визначити пріоритетні напрями розвитку суб’єктів підприємництва; 

- обґрунтувати найефективніші джерела фінансового забезпечення інвестиційної 

діяльності суб’єктів підприємництва; 

- виявити чинники впливу на зростання інвестиційної привабливості регіону; 

- системно-комплексно оцінити взаємозв’язок та взаємовплив екологічних чинників на 

фінансове забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів підприємництва. 

До загроз (trengths) для активізації інвестиційної діяльності та залучення інвестицій 

можна віднести: 

- нестабільну політичну ситуацію в країні; 

- недосконалість чинної правової бази для інвестиційної діяльності, суперечливість 

нормативно-правових актів; 

- фінансову нестабільність суб’єктів підприємництва; 

- високі процентні   ставки на кредити для суб’єктів підприємництва; 

- недостатню державну підтримку підприємницької діяльності. 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

Соціально-економічний розвиток сільських територій залежить від фінансового 

забезпечення територіальних громад, які повинні в першу чергу забезпечити належний 

рівень освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального 

господарства. У бюджеті територіальної громади є вагомий фінансовий ресурс, який 

спроможний здійснювати помітний вплив на соціально-економічний розвиток. 

Важливу роль у фінансовому забезпечення територіальних громад відіграє система 

оподаткування. 

На сучасному етапі вітчизняна податкова система передбачає для малих підприємців, 

які в основному функціонують у територіальній громаді дві системи сплати податків: 

загальна і спрощена системи. 

Якщо ж суб’єкт господарювання обирає загальну систему оподаткування, то така 

система має ряд недоліків для платників, зокрема: значна кількість обов’язкових платежів, 

фіскальна мета впроваджених податків та зборів, складність ведення обліку та нарахування 

податків та зборів, потреба в ресурсах для ведення діяльності тощо. 

Найбільший тягар на суб’єкти господарювання в цьому випадку несе податок на 

прибуток чи податок на доходи фізичних осіб, оскільки ставки обох становлять 18% від бази 

оподаткування. Обидва ці податки є важливими на державному рівні, показники надходжень 

до бюджету доволі високі. Так, в 2017 році очікується отримати до зведеного бюджету 150,6 

млрд. грн. податку та збору на доходи фізичних осіб та 63,5 млрд. грн. податку на прибуток. 

З них місцеві бюджету отримають близько 87,5 млрд. грн. та понад 6,2 млрд. грн. відповідно. 

Це свідчить про значну бюджетоутворюючу роль цих податків, проте саме вони створюють 

найбільший податковий тиск на малий бізнес, як ключового представника спрощеної 

системи оподаткування. 

В 2016 ж році до зведеного бюджету України від сплати податку на доходи з фізичних 

осіб та військового збору надійшло 138781,8 млн. грн., а в 2015 році цей показник склав 

99983,2 млн. грн. Таким чином бачимо, що темп приросту становить 138,8%. В цьому ж році 

очікується, що він складе 108,5%, що свідчить про тенденцію до зростання надходжень з 

кожним роком, що позитивно впливає на дохідну частину бюджетів держави. 

Основні фактори впливу на надходження податку на доходи фізичних осіб [1]: 
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 єдина ставка податку (18%) на доходи фізичних осіб (крім доходів у вигляді 

дивідендів з акцій та корпоративних прав, нарахованих резидентами –  платниками податку 

на прибуток підприємств за ставкою 5%); 

 зростання мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму; 

 зниження податкового навантаження на працівників, через надання податкової 

соціальної пільги в розмірі 50% прожиткового мінімуму для працездатних осіб для будь-

якого платника податку за умови, коли дохід не перевищує 1,4 прожиткового мінімуму для 

працездатних, визначено у сумі 4,4 млрд. гривень, проте, у зв’язку зі зростанням мінімальної 

заробітної плати цей механізм стане менш дієвим, оскільки її відношення до рівня 

прожиткового мінімуму вже перевищує показник рівний 1,4; 

 сплата військового збору;  

 підвищення розміру пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, який 

не оподатковується податком на доходу фізичних осіб та військовим збором з 3 мінімальних 

заробітних плат до 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб; 

 звільнення від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору з 

пенсій, призначених учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких 

поширюється чинність статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту". 

Прогнозна сума податку на прибуток підприємств до зведеного бюджету на 2017 рік 

становить 63 500,0 млн. грн., з них 57 280,0 млн. грн. – до загального фонду державного бюджету, 

6 220,0 млн. грн. – до загального фонду місцевих бюджетів. Розрахунок прогнозу надходжень 

податку на прибуток підприємств на 2017 рік здійснено на підставі динаміки надходжень за 

попередні роки, очікуваного декларування та надходжень у 2016 році  та прогнозного фінансового 

результату підприємств до оподаткування на 2017 рік. В 2016 році податкові платежі з цього 

податку наповнили бюджет на суму 60223,2 млн. грн., а в 2015 році – 39053,2 млн. грн. То ж, по 

цьому податку також простежується позитивна для держави тенденція до зростання платежів, 

адже темп приросту в 2016 році склав 154,2%, а в 2017 очікується 105,4% [1]. 

Ще одним податком, котрий може не сплачувати представник спрощеної системи 

оподаткування є ПДВ. Це один з важливих бюджетоутворюючих платежів, який як і інші 

податки позитивний для держави в контексті надходжень і створює додаткове навантаження 

на малий бізнес, що є платником ПДВ, хоч ситуація не так загострена, як з прямими 

податками. В 2017 році очікується, що до зведеного бюджету буде сплачено з товарів, що 

вироблені в Україні ПДВ на суму 82300 млн. грн. В 2016 році цей показник становив 54052,7 

млн. грн. і в 2015 році – 39685,9 млн. грн. відповідно. Таким чином темпи приросту також 
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перевищують в обох випадках 100% і в 2016 році цей показник рівний 136,2%, а 2017 році 

очікується досягти 152,3% приросту. 

Таким чином відсутність спрощеної системи оподаткування значно підвищила б 

показники сплати податків, і не лише з доходів та прибутку, до відповідних бюджетів, проте 

не всі підприємства змогли б функціонувати при зростанні податкового тягаря, що 

спричиняло б згортання підприємницької діяльності.  

З іншого боку, загалом по малих підприємствах за 2015 рік фінансовий результат 

суб’єктів, що отримали прибуток склав 95483 млн. грн., з яких лише частина 

оподатковувалась загальною системою, були ті, котрі не отримували прибутків. Загалом 

26,1% малих підприємств були збитковими і їх фінансовий результат становить 207389 млн. 

грн. з негативним значенням, тому такі платники податків на загальній системі не принесуть 

високого наповнення бюджету за рахунок податкових надходжень, використовуючи законні 

шляхи зменшення бази оподаткування. 

Отже, загальна система оподаткування є вигідною для підприємств, які мають 

матеріаломістке виробництво або ж сума витрат на придбання товарів в процесі 

господарської діяльності є значною. Таким чином буде зменшено базу оподаткування, за 

допомогою врахування цих витрат і сплачено меншу суму податку на прибуток. Таким 

чином, для більшості малого підприємництва буде все ж вигідніше сплачувати єдиний 

податок, аніж перебувати на загальній системі оподаткування. Економія на податках є доволі 

суттєвою для малого підприємництва і дозволить їм не виводити з свого обігу фінансові 

ресурси, які і без того так важко дістаються цих суб’єктам, оскільки в даний час вони 

змушені, як правило, виживати за рахунок самофінансування, адже важкість отримання 

кредитів і відсутність альтернативних джерел отримання коштів на розвиток своєї діяльності 

є чи не найбільшою проблемою в процесі розширення бізнесу.  

Отже, перед територіальними громадами стоїть важливе питання вибору місцевих 

податків, які є основним джерелом формування місцевого бюджету, від видатків якого 

залежать процеси соціально-економічного розвитку. А надходження із централізованих 

джерел (дотації, субвенції) повинні залежати від інтегрального показника соціально-

економічного розвитку територіальної громади.  
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РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА 

Система транскордонних відносин має вибірковий характер, тому від наявності 

кордону виграють тільки певні території, а для інших, користі від прикордонного 

розташування не компенсують недоліків, пов’язаних з периферійним положенням. Найбільш 

перспективні проекти співпраці розташовуються в великих багатофункційних осередках 

(послуги, освіта, офіційні обміни), натомість безпосередньо на прикордонних територіях 

зосереджуються відносини, котрі опираються на прості послуги, зокрема, прикордонну 

торгівлю або на обслуговуванні транзиту. Туристичні маршрути, що розташовані на 

прикордонних територіях є ціллю транскордонного в’їзного туризму, хоча вони не є 

настільки привабливими на даний час для закордонних гостей, щоб конкурувати з 

основними місцями, в яких зацікавлені іноземні туристи (Львів, Кам’янець-Подільський, 

Золота Підкова). 

Користі від обслуговування транзиту є обмеженими і часто переносяться на великі 

міста, що розташовані в далі від кордону. Більше того, транзитний рух мігрує між митними 

переходами, слідом за інфраструктурними інвестиціями.  

Істотним чинником, що вплинув на економічні відносини виявилась криза 2008-2009 

років. В умовах великих різниць в цінах товарів (особливо сторони кордону, котрі несуть 

менші трансакційні кошти. 

Вищенаведені висновки дозволяють сформулювати кілька загальних рекомендацій. З 

точки зору геополітичних цілей, держава повинна підтримувати транскордонне співробітництво 

незалежно від короткотермінової економічної кон’юнктури. Це означає, також приваблення 

інвестицій до інфраструктури прикордонних територій, особливо транспортної та освітньої, 

котрі трактуються, швидше, як предмет регіональної та закордонної політики, а не елемент 

економічних відносин. При цьому потрібно шукати пріоритети, що поєднуються в собі 

внутрішні потреби з цілями стимуляції сусідських відносин. 

Необхідним є також інтенсифікація відносин не тільки між Україною та Польщею, а й 

Європейським Союзом загалом. Добросусідські відносини, що відповідають національним 

інтересам України є також цілями Політики сусідства ЄС. Багатообіцяючим інструментом 



95 

Європейського Союзу у цьому відношенні є Східне партнерство, що є адресоване, між іншим 

і до України і обіймає наступні сфери: 

- підтримка реформ, 

- угоди про асоціацію, 

- поглиблені й комплексні сфери вільної торгівлі, 

- мобільність та безпека. 

Східне партнерство концентрується на чотирьох тематичних платформах:  

- демократія, ефективне управління й стабільність, 

- економічна інтеграція та конвергенція з політикою Євросоюзу (гармонізація права), 

- енергетична безпека, 

- між особові стосунки (науковий обмін, стипендійні програми для молоді, 

міжкультурний діалог, інформаційне суспільство) 

Натомість пропоновані ініціативи стосуються: 

- програми з інтегрованого управління кордоном, 

- підтримку для малих та середніх підприємств, 

- з інтегрованих енергетичних ринків, енергетичної ефективності, відновлювальних 

джерел енергії, 

- охорони навколишнього середовища, 

- системи боротьби проти наслідків катастроф. 

Незалежно від рівня підвищення ефективності таких інструментів як Східне 

партнерство, необхідними є пошук та впровадження в дію нових, як на територіальному, 

регіональному, так і державному рівнях; а також зміцнення транскордонних відносин між 

територіальними місцевими самоврядуванням та неурядових організацій, реформ 

адміністративного управління.  

Для досягнення цієї мети, варто створювати на прикордонних територіях центри 

західної компетенції. Їх ціллю була б освіта та обмін досвідом в процесі зміцнення місцевої 

демократії, ефективного управління, розвиток громадянського сектора, що в свою чергу, 

було б запорукою стабільності і підвищило б привабливість прикордонних територій для 

інвесторів. Адресатами таких дій була б місцева влада та позаурядові організації, а 

інструментами – навчання, візити з метою підвищення кваліфікації, стипендії, спільні 

проекти. 

Варто також звернути увагу на створення спільної транскордонної стратегії розвитку, а 

також дослідження просторового управління, що б дало змогу будувати тісні взаємини на 

локальному та територіальному рівнях.  
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Надзвичайно важливою галуззю транскордонного співробітництва є зміцнення 

суспільних транскордонних взаємин, з особливою увагою до  освітньої галузі. Необхідним є 

будування системи заохочення студентів до навчання в сусідніх країнах в академічних 

осередках прикордонних територій шляхом стипендійної системи, створення в рамках 

Східного партнерства програми обміну студентів на зразок успішної на заході програми 

Еразмус+. Обов’язковим заходом є також проведення нової освітньої політики на рівні 

університетів, одним з напрямків якої повинно бути взаємне визнання дипломів. Варто також 

привернути увагу до створення Європейського польсько-українського університету, який б 

підтримувався відповідним стипендіальним фондом на зразок Європейського університету 

Віадріна. Обмін студентами є не тільки розвитку напрямком прикордонних територій, а й 

однією з найефективніших форм інтеграції до Європейського Союзу. 

Політика на ринку праці повинна бути більш активною, підтриманою створенням 

заохочення переміщення населення до периферійних прикордонних територій. Для заохочення 

розвитку прикордонних територій системи режиму кордону повинна бути більш толерантною до 

осіб, що перетинають кордон (з дотриманням всіх митних принципів та процедур). 

Транспортна політика на прикордонних територіях не може спиратись тільки на 

технічних прогнозах руху. Вона повинна передбачати цілі територіальної та регіональної 

політики, а також і закордонної. Процес будування нових переходів повинен бути брати під 

увагу фактичні потреби, хоча на даному етапі необхідними є тільки кілька стратегічно 

необхідних об’єктів, а основним бар’єром залишаються формально-правові перешкоди, в 

меншій мірі інфраструктурні.  

Підтримка транскордонного співробітництва не може однак означати, що це – єдиний 

напрямок розвитку прикордонних територій. Нестабільність політичної та макроекономічної 

ситуації є істотним аргументом для пошуку інших шляхів розвитку. В політиці відносно 

прикордонних територій необхідним є дії, що підтримують: 

- зміцнення та диверсифікацію функцій населених пунктів прикордонних територій 

для підвищення їх привабливості та конкурентоспроможності порівняно з іншими, особливо 

в розвитку промисловості, що базується на сучасних технологіях, послуг, культури, туризму, 

спорту та відпочинку; 

- підвищення комунікаційної доступності основних населених пунктів всіма видами 

транспорту в транскордонному відношенні, але також і загальнодержавному. 
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ВПЛИВ ВЕЛИКОГО МІСТА НА РОЗВИТОК ПРИМІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

Розвиток міст має великий вплив на приміську територію, який проявляється у зміні їх 

функціонально-планувальної цілісності, порушенні соціально-економічної спрямованості, 

зниженні екологічності зеленої зони. 

На сьогодні місто є місцем роботи певної кількості сільського населення приміської зони, а 

також служить головним культурним центром приміської території. В процесі урбанізації 

приміські території є територіальним резервом для розвитку і розширення міста. Частина земель 

приміської території використовується в сільському господарстві, яке спеціалізуються на 

забезпеченні міста свіжими овочами, фруктами, продуктами тваринництва і птахівництва. В 

приміській території функціонують підприємства різних форм власності як 

сільськогосподарського виробництва так й інших сфер економічної діяльності, тепличні 

господарства, сільськогосподарські випробувальні станції і багато іншого.  

В даний час приміська територія використовується безсистемно, що викликано 

неналежним нормативно-правовим обґрунтуванням та відсутністю проектної документації. 

Недосконалість законодавства, що стосується використання земель приміської території 

призводить до проблем містобудівної  діяльності, а це, в свою чергу, створює негативний 

вплив на розвиток сільських територій в зоні впливу міста-центру. 

Єдино прийнятого визначення категорії «приміська територія» на сьогодні немає і тому 

для м. Львова приміська територія є дещо умовним поняттям. Дане визначення не має 

правового обґрунтування, зокрема не є визначено її як територію з чітко визначеними 

критеріями та межами. 

Усі галузі економіки та сфери суспільства охопило реформування земельних відносин  

в Україні. Земельна реформа  є однією з головних ланок у формуванні та розвитку аграрної 

політики на сучасному етапі. Вона передбачає перебудову земельних відносин міст та 

приміських територій. Проблеми, які виникають в процесі  реалізації земельної реформи, 

вимагають правового регулювання. Відповідно до законодавства про місцеве 

самоврядування ради місцевого рівня в приміській території  вирішують всі земельні 

питання на підпорядкованій території (тобто сільських населених пунктах), часто не 

враховуючи при цьому інтереси великих міст. Прикладом цього може бути зміна межі міста 
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Львова. Сільські ради, прилеглі до міста, не погоджуються з нею, не зважаючи на те, що ці 

землі зайняті міською житловою забудовою та інфраструктурою і віддалені від межі села. 

Окрім цього, для Львова ще досі не визначені території земельного запасу міста та 

приміської території. 

За часів Радянського Союзу також не було розроблено єдиної планувальної методики, 

але вітчизняний і світовий досвід узагальнювався і розроблялися рекомендації для 

проектування приміських територій міст. 

Державна політика з планування, їх використання і забудови повинна виходити з 

Генеральної схеми планування території України. В умовах швидкоплинних економічних і 

соціальних процесів важко приймати обґрунтовані рішення стосовно розвитку населених 

пунктів та використання земель. Відсутність відповідної нормативної і юридично-правової 

бази веде до ускладнення розв’язання цих проблем. 

В даний час контроль за використанням територій  населених пунктів залежить від 

розуміння керівництвом населених  пунктів ролі і значимості генеральних планів у регулюванні 

земельних відносин, захисті інтересів не лише сільського населення, а й жителів міст. При 

ігноруванні генеральних планів загострюється проблема визначення перспективних меж 

населених пунктів, прокладання комунікацій, резервування територій для житлового 

будівництва, розташуванні об’єктів громадського призначення, очисних споруд, водозаборів. 

Масове відведення земель  1990-1994 рр. під індивідуальне будівництво, особливо в приміських 

територіях, без відповідних містобудівних обґрунтувань, підтвердило помилковий шлях 

використання земель сільськогосподарського призначення. 

Ефективний розподіл земельних ресурсів за цільовим призначенням в приміських 

територіях вимагає необхідність державного втручання, так як ринкові механізми не 

враховують ряд соціальних та екологічних вимог. 

На даному етапі слід розробити: концепцію схеми районного планування Львівської 

області; містобудівні обґрунтування  до схеми розподілу земель у приміській зоні; схеми 

генеральних планів міст, селищ міського типу і сіл з визначенням  їх меж; зонування 

територій, складання правил використання і забудови територій; ведення містобудівного 

кадастру. На державному рівні терміновим є прийняття Закону України «Про планування 

використання і забудови територій». 

Територіальний розвиток міста відповідно до історичних умов і зміни його функцій 

можна звести до трьох основних планувальних форм: ущільнення міської забудови, 

інтенсифікація використання території; розширення кордонів міста та освоєння територій, 

що прилягають; відокремлення від міста нових приміських самостійних районів або міст-
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супутників, що територіально не дотикаються один до одного. І, зокрема друга функція 

безпосередньо торкається розвитку приміських територій. 

Добробут, рівень життя населення приміської території залежить від того наскільки 

органи державної влади і органи місцевого самоврядування здатні приймати ефективні 

рішення і нести за них повну відповідальність.  

В умовах ринкової економіки зростає роль економічних чинників, зокрема, коли 

приміські території одержують економічні переваги порівняно з периферією за рахунок 

агломераційних ефектів, близькості до ринків постачання та збуту, наявності трудових 

ресурсів та науково-технічного потенціалу, сформованої системи виробничо-господарських 

зв’язків з містом-центром.  Даний факт підтверджується показниками приміських територій 

щодо збільшення обсягу виробництва продукції, розвиток зовнішньоекономічної діяльності, 

природнього приросту населення, рівня господарського освоєння земель та інтенсивності їх 

використання, ринкової вартості нерухомості. 

В нових умовах виникає необхідність управління великими містами як метрополіями, 

коли проблеми економічного розвитку міста-центру повинні вирішуватися комплексно, 

враховуючи приміську територію. Регіональна політика з відновлення та розвитку 

українського економічного простору має зосередити зусилля на більш повному використанні 

переваг приміських територій для інвестиційного розвитку та усунення негативних наслідків 

агломераційних ефектів. Економічний розвиток приміських територій – процес 

функціонування  та еволюції економічної системи в довготерміновому періоді, що 

відбувається під впливом економічних суперечностей, потреб та інтересів. Економічний 

розвиток характеризується зміною ринкової і виробничої кон’юнктури за тривалий період 

часу, впродовж якого значну роль відіграють інвестиційні, інноваційні, технічні й 

технологічні чинники розвитку економіки, а також чинники економічної власності та 

господарського механізму. Головна рушійна сила економічного розвитку – матеріальні й 

духовні інтереси людини, що формуються та розвиваються під впливом відповідних 

матеріальних і духовних потреб, а також суперечності економічної системи, з-поміж яких 

виділяють суперечності продуктивних сил, техніко-економічних відносин, організаційно-

економічних відносин, економічні властивості та господарського механізму. Основними 

чинниками (інгредієнтами суспільної системи, які посилюють або послабляють економічний 

розвиток) економічного розвитку є технічні, технологічні, екологічні, економічні, трудові, 

соціальні, політичні, духовні, географічні, демографічні, соціально-економічні, правові, 

інформаційні, інтелектуальні та інші. 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

В умовах ринкового середовища економічний розвиток держави залежить від низки 

концептуальних факторів. Сюди віднесемо якість державної економічної політики, стан 

банківського сектору, страхового ринку, відсутність бюрократичних процедур у процесі 

започаткування бізнесу, податкове навантаження на підприємництво, ступінь забезпеченості 

економіки фінансовими, трудовими, інтелектуальними ресурсами, тощо. Окрім цього, на 

сучасному етапі, якісною характеристикою розвинутої економічної системи являється її 

інноваційна спрямованість. 

Формування моделі інноваційного розвитку країни є логічним наслідком переходу до 

домінування у сучасній економіці інформаційних та комунікаційних технологій, зовнішній 

та внутрішній трансферт інновацій, розвитку ринку інновацій та високих технологій. 

На сучасному етапі економічного розвитку України саме інновації відіграють 

надважливу роль у забезпеченні процвітання вітчизняної економіки. В свою чергу, 

інноваційна діяльність на рівні регіону залежить від особливостей формування регіональної 

інноваційної політики, визначення пріоритетів інноваційного розвитку, розробки 

інноваційних програм і проектів. На жаль, основною невирішеною проблемою сьогодення і 

надалі залишається дуже низький рівень інноваційної активності українських регіонів. 

В реаліях низької економічної активності в регіонах та країні загалом, важливим 

аспектом відтворення виробничих відносин та активізації розвитку наукоємних виробництв є 

інноваційний вектор розвитку вітчизняної промисловості, що окрім цього є складовою 

частиною інноваційного розвитку економічної системи регіону. І навіть попри те, що цей 

напрям вже доволі давно задекларовано у низці державних та регіональних програм 

(«Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних 

викликів», Регіональні програми та проекти програм науково-технічного та інноваційного 

розвитку, тощо), відчутних позитивних змін в цьому напрямі так і не відбулося. Тобто 

незважаючи на розуміння на усіх рівнях управління важливості саме інноваційного вектору 

розвитку, дієвих механізмів державної чи регіональної підтримки інновацій все ще немає, а 

практика діяльності підприємств свідчить про низку проблем у цій сфері та низьку 

інноваційну активність, що не сприяє підвищенню конкурентоспроможності регіонів. 

Першим у списку перешкод на шляху підвищення конкурентоспроможності економіки 

України є низький техніко-технологічний рівень її виробництва, що зумовлений значним 
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зносом наявного устаткування. Так, в середньому по Україні ступінь зносу основних фондів 

невпинно зростає, а саме: із 43,7 % у 2000 р. до 83,5% у 2016 році. У галузевому розрізі 

найкритичніша ситуація зі станом основних засобів склалася на підприємствах 

машинобудівної галузі, де ступінь їх зношеності становив 83%, а також хімічної і 

нафтохімічної промисловості та виробництва коксу і продуктів нафтопереробки – 70 %. 

Водночас менш зношеними є основні фонди в харчовій промисловості та виробництві 

неметалевої мінеральної продукції. Серед регіонів України лідерами за ступенем зносу 

основних засобів є: Харківська (81,2 %), Кіровоградська (73,8 %), Вінницька (70,7 %) і 

Полтавська (70,1 %) області [1]. 

Проте, незважаючи на високий рівень зношеності основних засобів процес їх 

оновлення є дуже пасивним, а в більшості галузях економіки взагалі не відбувається. 

Основна причина такої ситуації – відсутність фінансових ресурсів на розробку та 

впровадження інноваційних технологій. 

Ключове значення у забезпеченні розвитку економіки, її здатності задовольняти 

ринкові потреби та реалізовувати стратегічні пріоритети має активне впровадження нових 

видів інноваційної продукції та наукомісткої техніки і технологій. Лише за допомогою цього 

на вітчизняних виробництвах стане можливе скорочення часу розробки та впровадження у 

виробництво нових продуктів, а це, в свою чергу, дасть змогу швидше реагувати на запити 

споживачів. 

Статистика свідчить про те, що стан інноваційної діяльності в Україні на даний момент 

відстає від розвинутих країн світу, де частка інноваційно-активних підприємств коливається 

в межах 72-85% від загальної кількості підприємств. В Україні інноваційні та науково-

технічні розробки відіграють незначну роль у вирішенні проблеми технологічного оновлення 

виробництва в регіонах. Так, питома вага підприємств, які займалися інноваційною 

діяльністю в Україні впродовж 2010-2017 рр. зростає і коливалася в межах від 11,9% до 

16,8%, однак у 2016 році рівень інноваційної активності порівняно з попереднім роком 

зменшується на 0,7% і становить 16,1% [2]. Розглядаючи рівень інноваційної діяльності в 

регіональному розрізі слід зазначити, що у 2016 році вищою за середнє значення по Україні 

була частка інноваційно активних підприємств лише в 10 регіонах, а саме: Херсонській, 

Запорізькій, Івано-Франківській, Харківській, Миколаївській, Сумській, Кіровоградській, 

Одеській, Львівській областях та м. Києві [1]. 

Ще одним не надто позитивним моментом є той факт, що більшість із виготовленої в 

Україні інноваційної продукції йде на експорт, переважно через свою високу вартість. Та 

сама ситуація спостерігається в наданні послуг та виконанні робіт. 
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На сьогоднішній день дуже мала частка регіонів України залучена до зовнішнього 

(міжнародного) процесу трансфертів технологій. Так, більшість технологій була придбана 

саме в Україні, що свідчить про орієнтацію вітчизняних виробників на внутрішні розробки в 

основному через відсутність коштів для придбання значно дорожчих аналогів нових 

іноземних технологій. До слова, такою діяльністю у 2016 році займались виключно 

промислові підприємства.  

Підсумовуючи вищенаведені дані, слід зазначити, що основною, невирішеною 

проблемою регіонів України і надалі залишається їх несприйнятливість до нововведень, не 

зважаючи на те, що для активного їх виробництва та впровадження є всі необхідні 

передумови, а саме: висока концентрація наукового, освітнього і виробничо-технічного 

потенціалу, сприятливі умови для розвитку інноваційного бізнесу та перетворення 

інноваційної діяльності в основне довгострокове джерело підвищення конкурентоздатності 

промисловості. Основними бар’єрами для впровадження інноваційних технологій є 

недосконала законодавча база, кризова економічна кон’юнктура , надмірний податковий 

тиск, а також відсутність коштів для фінансування інноваційних розробок, що обумовлено 

фінансово-економічними (наприклад, високими кредитними ставками та неспроможністю 

отримання довготермінових кредитів) та нормативно-правовими факторами (недосконала 

податкова база, митна система тарифів та платежів). 

В загальному ж, слід відзначити, що основною невирішеною проблемою сьогодення є 

низький технологічний рівень виробництва, низька інноваційна активність промислових 

підприємств, слабке державне фінансування інноваційних розробок, відсутність власних 

коштів на ведення інноваційної діяльності, а внаслідок низькі темпи та якість розвитку 

економіки в цілому. Саме тому, основні зусилля як державних так і регіональних органів 

влади повинні бути зосереджені на всебічне стимулювання інноваційної діяльності на основі 

вдосконалення як фінансових так і нормативно-правових механізмів її регулювання засобами 

проведення ефективної інноваційної політики на місцях.  
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ПРЯМІ ПОДАТКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА 

Прямі податки – це податки, що стягуються в результаті придбання й акумуляції, 

матеріальних благ, які залежать від доходу або майна, і платниками яких безпосередньо є 

власники цих доходів або майна. Вони на відміну від непрямих, майже не впливають на ціни, 

але зменшують доходи платників, тим самим впливаючи на обсяги інвестиційного і 

споживчого попиту.  

Податковим Кодексом України передбачено такі прямі податки: податок на доходи 

фізичних осіб (18%); податок на прибуток підприємств (18%); єдиний податок; податок на 

майно (плата за землю); рентну плату [1]. Зазначимо, що в Україні застосовується 

пропорційна шкала оподаткування, тобто ставка, наприклад, податку на прибуток, не 

залежить від його розміру. 

На сьогоднішній день прямі податки є основою податкових систем у розвинутих країнах 

світу, адже вони мають значні переваги порівняно із непрямими, однією з яких є те, що пряме 

оподаткування дає можливість державі впливати на економічні процеси (інвестиційну 

активність, накопичення капіталу, сукупне споживання, ділову активність [2, с.66]. 

Водночас науковці вказують на  ряд фіскальних недоліків притаманних прямому 

оподаткуванню, наявність яких значною мірою зумовлює нестабільність податкових 

надходжень, а також складність у побудові та відпрацюванні механізму взаємодії між 

платниками та державою в процесі адміністрування та справляння відповідних платежів. 

Нестабільність системи прямого оподаткування як за видами податків, базою оподаткування, 

податковими ставками, так і за методами обчислення податків, термінами їх сплати, а також 

громіздкість податкового законодавства негативно впливають на діяльність суб’єктів 

господарювання, оскільки, з одного боку, ускладнюють планування основних фінансових 

показників (виторг, прибуток), а з іншого, – призводять до значних штрафних санкцій. 

Прямі податки чинять вплив на фінансовий стан підприємства-платника, адже через 

пряме оподаткування держава вилучає у суб'єктів господарювання частину його коштів, 

звужуючи тим самим його фінансові можливості. Потрібно врахувати, яким чином кожен 

податок впливає на показники фінансово-господарської діяльності підприємства, а саме на 
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обсяг реалізації, собівартість продукції, прибуток, а відтак – на платоспроможність, 

фінансову стійкість, мобілізацію оборотних коштів підприємства. 

У зв’язку з цим доцільно визначити рівень податкового навантаження на 

підприємство. Варто відзначити, що існують різні підходи до його розрахунку. У 

макроекономічному масштабі податкове навантаження відображає ефективність податкової 

політики, тобто кількісно вимірює сукупний вплив податкових платежів на джерела їхньої 

сплати. У міжнародній практиці цей показник визначається як відношення фактичних 

податкових надходжень у зведений бюджет до обсягу ВВП [3, с. 337].  

За цим методом визначатимемо рівень податкового навантаження в Україні по 

основних трьох прямих податках, результати розрахунку наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Показники вимірювання податкового навантаження в Україні 

Показники 

Роки 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Рівень бюджетного податкового 

навантаження, % 
24,9 24,7 23,5 22,7 25,6 27,3 32 

Податок на прибуток підприємств, млрд. грн. 55,097 55,793 54,994 40,201 39,053 60, 223 73, 397 

Податкове навантаження з ППП, % 4,2 4 3,8 2,6 2 2,5 2,8 

Джерело: складено на основі [4–6]. 

Отже, протягом останніх семи років рівень бюджетного податкового навантаження на 

підприємства збільшився на 5,1%. Проте податкове навантаження з податку на прибуток має 

тенденцію до зниження (на 1,4%). Найбільший податковий тиск серед прямих податків 

здійснює податок на доходи фізичних осіб, найменший – рентна плата.   

Сьогодні лише 5% компаній в Україні сплачують податок на прибуток підприємств, 

що пояснює низькі доходи від цього податку по відношенню до ВВП. Надходження від 

податку на прибуток в український бюджет на 2018 рік передбачені в розмірі 81,8 млрд. грн. 

при загальному розмірі доходів 913,6 млрд. грн. Тобто, податок на прибуток підприємств 

забезпечує приблизно 9% наповнення дохідної частини держбюджету. 

Порівняно з іншими країнами, номінальний рівень податкового навантаження в 

Україні не більший, ніж у США, Канаді, Великобританії та Німеччині, проте реальне 

податкове навантаження, яке враховує ще й віддачу податкової системи, тобто рівень 

задоволення потреб платників за рахунок податків є значно більшим [9, с.56]. 

Загальне податкове навантаження в Україні становить 37,8%, в Європейському Союзі 

- 40,5%, тоді як загальний світовий показник - 39,6%. Позитивний тренд Україна показує 

відносно кількості податкових платежів на рік – їх п'ять, за середнього показнику в світі - 24, 
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в ЄС - 12. Водночас на підготовку і подання податкової звітності в Україні в 

середньому затрачається більше годин, аніж в інших країнах [10].  

На даний час тривають пошуки удосконалення і оптимізації застосування податку на 

прибуток. 13.03.2018 Кабінет Міністрів України схвалив законопроект «Про внесення змін 

до Податкового кодексу про податок на виведений капітал». У Мінфіні вважають, що 

запровадження податку на виведений капітал замість податку на прибуток стане стимулом 

для бізнесу реінвестувати кошти у виробництво та розвиток. Це також має спростити 

правила оподаткування та процедуру адміністрування і покращити інвестиційний клімат в 

країні. Ставки податку передбачено дві: 15 % – з операцій з виведення капіталу 

безпосередньо власникам (дивіденди та інші прямі виплати в грошовій та натуральній формі, 

навіть якщо вони не оформлені як дивіденди) та 20 % – з операцій, які прирівнюються до 

виведення капіталу, і для донарахувань. 

Ідея податку на виведений капітал не нова. Ця модель оподаткування з 2000 року в 

Естонії, яка в рейтингу Doing Business за легкістю ведення бізнесу посідає 12 місце (для 

порівняння, Україна – 80-е). 

До переваг такої моделі оподаткування відносять: 

1) створюються стимули для ділової та інвестиційної активності (як показав досвід 

Естонії, до країни відразу збільшився приплив іноземних інвестицій); 

2) у підприємств немає необхідності занижувати фінансовий результат, а отже, 

фінансова звітність підприємств може стати більш прозорою й привабливою для інвесторів і 

банків; 

3) податкові зобов'язання легко перевіряти, адже операції, що віднесені до об'єкта 

оподаткування, складно приховати. 

Проте досвід Естонії виявив такі небезпеки: 

1. Варто відмітити, що податок на виведений капітал, крім Естонії, не діє в жодній 

іншій країні (у більшості розвинених економік світу справляється корпоративний податок, 

що є аналогом податку на прибуток). 

2. Небезпека недоотримання надходжень до бюджету внаслідок заміни податку на 

прибуток підприємства (в Естонії так і відбулося: спочатку надходження від нового податку 

виявилися вдвічі менше, ніж від податку на прибуток). 

Міністерство фінансів планувало впровадити систему оподаткування податком на 

виведений капітал з 2019 року, і внести у Верховну Раду відповідний законопроект разом з 

Бюджетною резолюцією.  На даний момент, Президент відклав подання законопроекту про 

податок на виведений капітал до парламенту через позицію міжнародних партнерів (це може 

призвести до розірвання співпраці між Україною та її головним кредитором). 
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Отже, маніпулюючи  ставками прямих податків, змінюючи порядок визначення бази 

оподаткування, держава має у своєму розпорядженні дієвий інструмент впливу на 

фінансовий стан суб’єктів господарювання,його інвестиційні можливості. У свою чергу, 

підприємства повинні здійснювати податкове планування, щоб податкові платежі не 

впливали негативно на фінансовий стан. 

Політика прямого оподаткування повинна бути направлена не тільки на виконання 

планових показників податкових надходжень, але й на стимулювання розширення діяльності 

суб’єктів господарювання, їх заохочення до реалізації фінансово-господарської діяльності в 

національно-стратегічних галузях економіки України, тобто в тих сферах, які особливо 

потребують державної підтримки та, які є і можуть стати спеціалізацією національної 

економіки на світовому ринку. 

Значною перешкодою, яка гальмує розвиток підприємницького сектору є також 

постійні зміни податкового законодавства, задля подолання якої необхідна оперативна 

підтримка та інформування суб’єктів господарювання податковими органами для 

координації фінансово-господарської діяльності підприємств та недопущення ухилень або 

помилок при сплаті податків через недостатню обізнаність щодо нових змін. Постійні зміни 

в законодавстві також виступають негативним фактором. 

Питання побудови ефективної та адекватної умовам сьогодення системи прямого 

оподаткування завжди було і залишається актуальним. Адже оптимально налагоджена 

система оподаткування має виконувати не тільки фіскальну функцію, але і стати потужним 

стимулом для розвитку економіки, комфортного ведення бізнесу та покращення 

інвестиційного клімату в країні. 
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ПІДТРИМКА МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: НЕОБХІДНІСТЬ, СТАН 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Малий і середній бізнес (МСБ) в усіх розвинених країнах, зокрема в Євросоюзі, 

справедливо визнаний рушійною силою економіки.  Розвинутий сектор МСБ − це ознака 

прогресивної економіки й умова її стабільного зростання. Він формує прошарок 

підприємців-власників, а відтак є основою середнього класу, демократичного суспільства. 

У ЄС 2008 року було затверджено «Акт малого бізнесу» («Small Business Act»), який дістав 

власну назву − «Think Small First» («Спочатку думай про малих»). Цей документ підкреслює 

політичну волю про визнання провідної ролі малих і середніх підприємств в економіці і визнає 

МСП як основу політики для ЄС та його держав-членів. Усі десять засадничих принципів, 

викладених в «Акті малого бізнесу», так чи інакше стосуються державного сприяння розвитку 

МСБ. Ознайомлення із тенденціями розвитку приватного сектора економіки, а саме − малих 

його форм, дає підстави стверджувати, що для ефективності роботи та використання 

можливостей МСБ потрібні знання, досвід і підтримка.  

За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) України, підприємства 

МСБ в загальній кількості підприємств складають 99,8% (а це − 1,97 млн. суб'єктів МСП)  та 

забезпечують 79% робочих місць. Для порівняння, − в Німеччині  МСБ складає 99,7% всіх 

суб’єктів господарювання. Також український МСБ створює 59% доданої вартості, що теж 

перевищує аналогічні показники Польщі та Німеччини. Обсяг реалізованої продукції суб'єктами 

http://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ009509
http://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ009509
http://www.doingbusiness.org/reports/thematic-reports/paying-taxes/
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МСБ в цих країнах знаходиться на рівні 63%. Тобто, в Україні кількісні параметри, що 

характеризують МСБ, навіть перевищують аналогічні показники розвинених країн, однак 

доводиться констатувати, що кількість в даному випадку не переходить якість. За даними ООН 

загалом на малих та середніх підприємствах виробляється від 30 до 60% національного 

продукту, залежно від країни. А в Україні цей показник не перевищує 15% ВВП.  

За даними МЕРТ, в обсязі й реалізації продукції на МСБ припадає в торгівлі 28,7 %, в 

промисловості − 15,1%, сільському господарстві − 5,6%, транспорті − 3,0 %.  

Можна виділити ряд перешкод, які гальмують розвиток малого бізнесу в Україні, 

зокрема: 

1) низькі доходи більшості домогосподарств, як наслідок − слабкий внутрішній попит, 

який задовольняється переважно дешевою імпортною продукцією; 

2) значне податкове навантаження. Останніми роками в цьому напрямі зроблено ряд 

кроків, які полегшили роботу малому бізнесу, однак воно залишається суттєвим. Підняття 

мінімальної заробітної плати (у 2017 році − до 3200 гривень) малий бізнес сприймає з 

особливою пересторогою; 

3) високі кредитні ставки. Після фінансової кризи, а особливо в останні два роки, 

комерційні банки почали активніше кредитувати малий бізнес, однак відсотки за кредит на 

рівні 16-18% річних для малих підприємств є неприйнятними; 

4) в малому бізнесі найчастіше проявляється відсутність досвіду, системних знань і 

практичних навичок, які необхідні підприємцеві. Саме недостатня кваліфікація менеджерів, які 

на малих підприємствах найчастіше є їх власниками, є основною причиною банкрутства бізнесу; 

5) кризовий стан економіки, який не вдалося подолати, про що свідчить 

малопрогнозована політична ситуація, нестабільність курсу національної грошової одиниці, 

високий рівень корупції. 

Малі підприємства і підприємці надто вразливі до різноманітних негативних зовнішніх 

впливів. Навіть такий чинник як зростання розміру комунальних платежів, у тому числі 

енергоресурсів, є для них небезпечним, оскільки суттєво підвищує витрати.  

На сьогодні в Україні прискорити розвиток МСБ можна завдяки: 

• підвищення ефективності роботи Антимонопольного комітету України (АМКУ),  

адже в багатьох галузях доступ на ринок малим підприємствам ускладнений. Наприклад, 

малим фермерським господарствам неможливо конкурувати з великими агрохолдингами; 

• стимулювати комерційні банки кредитувати МСБ за низькими кредитними ставками, 

особливо це стосується регіональних банків; 

• розробити систему стимулів і преференцій для МСБ, який успішно здійснює 

експортно-імпортні операції, особливо в рамках зони вільної торгівлі з ЄС; 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=56516#.WWSIRoTyiM9
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• якісно покращити систему підготовки й перепідготовки кадрів, що актуально як для 

сфери вищої освіти, так і післядипломної підготовки. Кожен, хто має намір розпочати бізнес, 

повинен мати певний рівень правової обізнаності, вміти шукати необхідну інформацію, 

володіти критичним мисленням, оцінювати можливості і ризики.   

Для розвитку МСБ важлива наявність інфраструктури підтримки малого і середнього 

підприємництва (бізнес-інкубаторів, бізнес-центрів, венчурних фондів, фондів підтримки 

підприємництва, центрів трансферу технологій, лізингових фірм і ін.). Наприклад, у Польщі 

розвитку МСБ сприяють різноманітні клуби місцевих ініціатив та бізнес-інкубатори, 

діяльність яких спрямована на надання допомоги починаючим підприємцям з широкого кола 

питань бізнесу − від юридичного і бухгалтерського консультування до пошуку партнерів та 

інвесторів[4].  В Україні створена і функціонує Державна регуляторна служба, і на нашу 

думку, саме налагодження співпраці між бізнесом і суб’єктами інфраструктури, має бути 

одним із пріоритетів її діяльності. 

Враховуючи виняткове значення малого бізнесу для економіки, а також його 

вразливість і роботу в умовах підвищеного підприємницького ризику, цей сектор в усіх 

розвинених країнах користується державною підтримкою. Форми такої підтримки різняться 

у різних країнах. Під державною підтримкою розуміють державне регулювання сектора 

малого підприємництва, яке передбачає, перш за все, свідоме формування державними 

структурами відповідних умов становлення і розвитку малого бізнесу, створення стимулів, 

використання матеріальних і фінансових ресурсів, що залучаються для його суб'єктів [1]. 

Якщо порівняти підхід до підтримки МСБ в країнах Європи, то це не встановлення 

спеціальних податкових режимів, а полегшення подання звітності, відсутність безпідставних 

перевірок. Наприклад, у Німеччині немає спеціальних податкових ставок для суб’єктів МСБ, 

однак там застосовується прогресивна шкала оподаткування, за якої малий бізнес сплачує 

невеликі податки. В Україні часто бізнес використовує спрощену систему, як можливість 

мінімізації оподаткування, що не суперечить законодавству.  

Одним із пріоритетних напрямів державної підтримки МСБ в усіх країнах є сприяння 

розвитку інноваційного підприємництва.  

Сьогодні суб’єкти малого підприємництва в Україні підтримуються різними 

міжнародними програмами. До прикладу, з березня 2016 року Україна приєдналась до програми 

Євросоюзу з фінансування бізнесу COSME, яка принесла нашій країні 117 млн євро на розвиток 

підприємництва [3]. Доступна для України програма складається з 25 підпрограм, які 

класифіковані за трьома напрямами: спрощення виходу МСП на зовнішні ринки, поліпшення 

умов для конкурентоспроможності, формування культури ведення бізнесу. 
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Також в Україні запрацювала програма Horizon 2020 від Європейської комісії, 

щоправда змогу взяти участь в цій програмі отримали лише 4 українські компанії. 

З квітня 2017 року 250 осіб в Україні, які мають дохід не більше 10 млн. євро в рік і які 

ведуть діяльність не менше 3 років, мають змогу потрапити до програми від Німецького 

банку розвитку (KfW) та Німецько-Українського фонду (НУФ) [2]. За умовами договору з 

НБУ, Ощадбанк спрямує кошти з програми на фінансування підприємств у виробничій 

сфері, сільському господарстві, енергоефективності, сфері послуг та інших. 

Попри існування доволі широких можливостей для бізнесу отримати фінансування з 

різних джерел, більшість малих підприємців не роблять спроби ними скористатись. Тому 

держава повинна активніше сприяти поширенню відповідної інформації, доводити до 

широкого загалу спектр можливостей отримати кошти, формувати зрозумілі механізми і 

прозорі правила отримання фінансування малим бізнесом. А суб’єкти бізнесу, у свою чергу, 

мають мати цікаві бізнес-ідеї, обґрунтовані бізнес-плани, детально пропрацьовані бізнес-

проекти, щоб бути готовими представити їх потенційному інвестору. 

Вирішення проблем  розвитку малого бізнесу в Україні має бути одним із головних 

напрямків державної політики, адже саме мале та середнє підприємництво сприятиме 

значному підвищенню ефективності реалізації вітчизняного економічного потенціалу, 

посилення конкурентоспроможності національної економіки та допоможе вивести наші 

товари на зовнішні ринки, зокрема ринки ЄС. 
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УКРАЇНІ 

Питання підвищення ефективності управління фінансами суб’єктами господарювання 

перебувають у фокусі уваги науковців та практиків. Адже від ефективності системи 

управління фінансовими ресурсами господарюючого суб’єкта  залежить  його  здатність  

здійснювати  господарську  діяльність, досягати поставлених цілей, отримувати позитивний 

фінансовий результат  та визначати напрями подальшого розвитку. Щоб вирішувати 

проблеми, які об’єктивно виникають в процесі фінансово-господарської діяльності, важливо 

не лише оптимізовувати бізнес-процеси, застосовувати інноваційні підходи у діяльності, а й 

удосконалювати підходи до управління фінансовими ресурсами, розширювати спектр 

управлінських методів.  

Світовим досвідом напрацьовано дієві технології та інструменти, які успішно 

використовуються зарубіжними компаніями, однак в Україні вони ще не набули широкого 

застосування. До причин, які гальмують впровадження нових технологій управління 

фінансам підприємствами, виокремимо такі: 

• низька обізнаність менеджерів щодо передових управлінських технологій. Цей 

недолік найлегше виправити, оскільки сьогодні багато фірм пропонують навчання (у т. ч. 

тренінги) сучасним методам ведення бізнесу та управління ним. 

• більшість управлінських новацій потребують витрат, переважно − значних. Це 

витрати не лише на навчання персоналу, а на відповідне програмне забезпечення.  

• в кризових умовах, які мають місце в український економіці, більшість менеджерів, у 

тому числі фінансових, зосередженні на вирішення поточних завдань − пошуку джерел 

фінансування операційної діяльності, оптимізації відносин з бізнес-партнерами і державними 

органами, а застосування сучасних управлінських технологій потребують стратегічного 

підходу. 

Попри існуючі перепони, вважаємо поширення успішного досвіду управління 

фінансами українськими підприємствами корисним і необхідним, саме використання дієвих 

управлінських технологій вважаємо інтенсивним шляхом розвитку фінансової діяльності. 
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Серед таких технологій особливе місце посідає фінансовий контролінг. Фінансовий 

контролінг інтерпретують як систему інформаційного забезпечення координації всіх 

підсистем управління, що передбачає використання методів і процедур із бюджетування, 

стратегічного планування, управлінського обліку, фінансової діагностики, інвестор-

рілейшинз, управління ризиками і внутрішнього контролю, які в сукупності зорієнтовані на 

підвищення ефективності фінансово-економічних рішень і збільшення вартості компанії. 

Реалізація функцій фінансового контролінгу здійснюється за допомогою цілого ряду 

інструментів, серед яких важливе місце займає бюджетування. Бюджетування – це процес 

планування майбутніх операцій компанії й оформлення його результатів у вигляді системи 

бюджетів. Основне завдання бюджетування як одного з оперативних інструментів 

контролінгу – підготовка відповідної інформації для менеджменту підприємства, яка 

необхідна для прийняття раціональних рішень, направлених на досягнення довгострокових й 

короткострокових завдань підприємства, підвищення ефективності його діяльності.  

Бюджетування менеджери повинні розглядати як передову технологію планування, як 

виробничого, так і фінансового. Як відомо, сьогодні підприємства не здійснюють 

обов’язкове формальне планування. Однак без планування, яке в подальшому становить 

основу для контролю та регулювання, не починається будь-яка свідома діяльність. 

Відсутність планування, стратегічного і оперативного, підвищує ризик і вразливість 

підприємства.  

Вважаємо за доцільне використати досвід практики планування і бюджетування  

німецьких  фахівців,  як  напрям удосконалення  процесу  фінансового контролінгу 

суб’єктами господарювання. Зокрема можна використовувати наступні підходи до 

бюджетування: 

1. Better Budgeting («краще бюджетування»). Концентрується увага на те, щоб постійно 

покращувати подальший розвиток планування у формі «політики малих кроків» 

ефективності існуючих систем і методів. 

2. Advanced  Budgeting  («прогресивне,  авансоване  бюджетування»). Вводяться  

короткострокові  заходи,  які  націлені  на  підвищення  якості  планування  при одночасному 

зменшенні отриманих ресурсів. 

3. Beyond  Budgeting («за межами бюджетування»).  Цей підхід вимагає  відмови  від  

традиційного  мислення  щодо  масштабів  планування  і  бюджетування. Даний метод 

потребує децентралізації відповідальності  і  висунення на  перший  план таких принципів, 

як гнучкість, креативність  і  платіжну  стимул-реакцію  в  бізнесі [1].  

Серед сучасних управлінських інструментів виокремимо бенчмаркінг. Як вид 

систематичної діяльності,  бенчмаркінг спрямований на пошук,  оцінку і навчання на кращих 
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прикладах,  незалежно від  розміру бізнесу,  його сфери і географічного розташування. 

Основна мета бенчмаркінгу полягає у виявленні негативних відхилень у значенні 

порівняльних показників, встановленні причин таких відхилень та розробці пропозицій щодо 

їх усунення.  Прикладом використання даного інструменту може слугувати компанія 

Hewlett-Packard (спеціалізується на виготовленні офісної техніки), яка проводила 

функціональний бенчмаркінг з метою ліквідації відставання від своїх японських конкурентів. 

Досліджуваним показником був термін окупності проекту і у результаті проведеного 

дослідження була розроблена стратегія подальшого розвитку продукту, яка допомогла НР 

стати лідером на ринку. 

Найчастіше технологію бенчмаркінгу використовують в Японії та США. Бенчмаркінг 

можна успішно використовувати і в управлінні фінансами на українських підприємствах. На 

нашу думку, доцільно застосовувати досвід впровадження фінансового аутсорсингу як на 

підприємствах реального сектору, так і в банківських установах. Сам процес вивчення 

успішного досвіду використання технологій управління фінансами зарубіжними компаніями, 

їх адаптація до українських реалій можна вважати бенчмаркінгом.  

Не менш дієвою технологією управління фінансами суб’єктів господарювання  є 

фінансовий аутсорсинг. Фінансовий аутсорсинг  означає передачу сторонній фірмі будь-яких 

функцій, здійснення яких потребує прийняття рішень у галузі фінансів та оподаткування. Як 

підтверджує досвід, застосування  фінансового  аутсорсингу  дає  змогу  забезпечити  

оптимізацію  структури  капіталу,  контроль доходів і витрат, аналіз фінансових показників 

для прийняття рішень оперативного управління, підвищення ефективності фінансових 

операцій, оптимізацію податкових платежів тощо. Наприклад,  Промінвестбанк у 2009 році 

передав аутсорсеру  (HR-холдингу)  всі  розрахунки  заробітної плати  працівників  банку,  

включаючи  регіональні підрозділи. Це дало можливість банку оптимізувати витрати, 

податки та підвищити ефективність діяльності. Фінансовий аутсорсинг, на відміну від 

кооперування чи субпідряду, є елементом стратегії управління підприємством, який набуває 

все більшого поширення в нашій країні. 

У  90-х  роках  з'явилася  збалансована система показників (Balanced Scorecard, BSC) − 

це система стратегічного управління  організацією  на  підставі  вимірювання та оцінки 

ефективності її діяльності за набором показників,  підібраних  таким  чином,  щоб  врахувати  

всі  суттєві  (з  точки  зору  стратегії)  аспекти діяльності  організації  (фінансові,  

маркетингові, виробничі, кадрові). Її розробниками є Д. Нортон і Р. Каплан, які довели, що 

управління компанією на основі виключно фінансової інформації є неефективним. Для 

успішного розвитку, крім фінансових показників, доцільно використовувати і нефінансові 

індикатори. 
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Найбільш наочно окреслити систему оцінки та стратегічного розвитку бізнесу можна 

на прикладі конкретного підприємства,візьмемо для цього ТзОВ «Гербор-холдінг». Меблева 

фабрика «Гербор-холдінг» посідає одне з провідних місць серед виробників високоякісних 

корпусних меблів у західному регіоні та завоювала довіру багатьох оптових покупців як на 

території України, так і за її межами. Підприємством виготовляється широкий спектр 

корпусних меблів: дитячі меблі, вітальні, меблі для спальні, передпокої, кухні, а також 

модульні (системні) меблі. Розглянемо систему показників підприємства (таблиця 1). 

Таблиця 1 

Система збалансованих показників на прикладі ТзОВ «Гербор-холдінг» 

П
ер

сп
е
-

к
т

и
ва

 

Стратегічна ціль Показник Цільове значення Рекомендовані заходи 

Ф
ін

ан
с
и

 

Наростити обсяги 

випуску продукції 

Обсяг 

виготовленої 

продукції 

Збільшити на 10% у 

порівнянні з 2016 

роком 

Зміна асортименту продукції 

Збільшення річного 

об’єму продажів 

продукції 

Обсяг продажу 

продукції 

Збільшити на 10% у 

порівнянні з 2016 

роком 

Вихід на нові ринки збуту 

Зменшити витрати 

на виробництво 

Обсяг витрат на 

виробництво 

Зменшити на 3% у 

порівнянні з 2016 

роком 

Впровадження новітніх 

технологій у виробництво 

К
л
іє

н
ти

 

Утримання 

постійних клієнтів 

Кількість 

повторних 

продажів 

90% клієнтів утримати Запровадити систему знижок та 

бонусів для постійних клієнтів 

Залучити нових 

клієнтів 

Кількість нових 

клієнтів 

Збільшити на 10% у 

порівнянні з 2016 

роком 

Впровадити ефективну 

рекламну концепцію 

Б
із

н
ес

-п
р

о
ц

ес
и

 

Збільшити 

продуктивність 

праці 

Норма виробітку 

на одного 

виробника 

Збільшити на 10% у 

порівнянні з 2016 

роком 

Запустити нові верстати з 

більшою продуктивністю 

Підвищити  якість 

продукції 

Кількість 

відбракованої 

продукції 

Зменшити на 5% у 

порівнянні з 2016 

роком 

Збільшити кількість 

контрольних перевірок; 

проводити періодичні навчання 

персоналу з метою підвищення 

їх кваліфікації 

Забезпечити 

використання 

виробничих 

відходів 

Залишок 

виробничих 

відходів 

Зменшити на 100% Встановлення твердопаливних 

котлів для опалення 

виробничих приміщень 

П
ер

со
н

ал
 

Стимулювання 

праці 

Кількість 

кваліфікованих 

працівників, що 

звільнилися 

Зменшити кількість 

звільнених на 50% 

порівняно з минулим 

роком 

Запровадити систему мотивації 

персоналу 

Оптимізувати 

кількість 

виробничих 

працівників 

Кількість 

працюючих по 

підрозділах 

Зменшити на 10% у 

порівнянні з 2016 

роком 

Проводити постійні навчання з 

метою взаємозаміни одного 

працівника на інших ділянках 

Джерело: складено автором за даними підприємства 

Визначити коло показників підприємства, об’єднаних у чотири групи, − це лише 

початок методики BSC. Наступними кроками буде встановлення причинно-наслідкових 



115 

зв’язків між показниками і складання стратегічної карти для підприємства. Остання буде 

орієнтиром для менеджменту підприємства для досягнення поставлених цілей і завдань.  

Ще одним   інструментом стратегічного  управління  є  матриця  якісного стратегічного 

аналізу, або матриця SWOT-аналізу, яка ширше використовується українськими компаніями. 

Методологія  SWOT  передбачає  першочергове  виявлення  сильних  та  слабких  сторін  і 

подальше встановлення між ними взаємозв’язків, які можуть бути використані для 

формулювання стратегії організації. Застосування SWOT-аналізу надає управлінцям 

інформацію про внутрішнє середовище і зовнішнє середовище організації, за допомогою 

чого вони можуть стратегічно орієнтуватися і приймати управлінські рішення, у тому числі й 

у фінансовій сфері. Матрицю SWOT-аналізу на прикладі ТзОВ «Гербор-холдінг» наведено 

на рис. 1. 

В
н

у
тр

іш
н

є 
се

р
ед

о
в
и

щ
е
 

Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W) 

1. Висока кваліфікація персоналу. 

2. Молодий і перспективний колектив. 

3. Гнучка цінова політика керівництва. 

4. Сучасні технології, як наслідок, - якісний товар. 

5. Хороша репутація у клієнтів. 

6. Досвід у виробництві продукції. 

7. Розвинена інфраструктура. 

8. Добра кредитна історія. 

9. Наявність торгових представництв урізних 

регіонах. 

10. Вигідне географічне розташуванняна відстані 

12 км від кордону з Євросоюзом. 

1. Недостатній розмір обігових коштів  для розвитку 

виробництва. 

2.Моральне старіння  устаткування. 

3. Висока собівартість продукції. 

4.Проблеми логістики продукції. 

5.Недостатня кількість професійних кадрів та потреба 

в підготовці таких кадрів. Плинність кадрів. 

6. Значні транспортні витрати. 

8. Недостатньо високий прибуток. 

9. Значні витрати на виробництво. 

10. Неефективна діяльність служб збуту. 

З
о

в
н

іш
н

є 
се

р
ед

о
в
и

щ
е
 

Можливості (O) Загрози (T) 

1. Розширення виробничої лінії. 

2.Зниження собівартості продукції. 

3. Вихід на нові ринки у т.ч. іноземні. 

4. Доступність банківських кредитів. 

5. Залучення іноземних інвесторів. 

6. Нові технології обробки деревини. 

7. Налагодження рекламних технологій. 

8. Високі темпи росту попиту на товар. 

9. Зниження транспортних витрат. 

10. Збільшення обсягів продажу 

11. Збільшення прибутку. 

1. Поява нових конкурентів на ринку меблів. 

2. Ріст  цін на матеріали, на енергоносії та паливно-

мастильні матеріали. 

3.Несвоєчасне повернення з державного бюджету ПДВ 

4. Ріст темпу  інфляції. 

5. Зменшення попиту на продукцію через зниження  

платоспроможності населення. 

6. Втрати підприємства від курсової різниці валютної 

виручки від продажу продукції. 

7. Нестабільна політична ситуація в країні, мало 

прогнозовані зміни в законодавстві, у т.ч. 

податковому. 

Рис     SWOT-аналіз ТзОВ «Гербор-холдінг» 

Джерело: складено автором за даними підприємства 

Таким чином, застосування збалансованої системи показників ТзОВ «Гербор-холдінг», 

дозволить визначити конкурентні переваги та проаналізувати можливості  поліпшення стану 

меблевої фабрики на ринку. Результатом проведення SWOT-аналізу фірми є визначення 

системи можливих стратегічних дій, спрямованих на посилення конкурентних позицій 

підприємства і його розвиток. 
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Крім вищенаведених, існує ще чимало управлінських інструментів, які можуть 

використовуватись українськими менеджерами. Серед них − АВС-аналіз, фінансовий 

інжиніринг, методи управління фінансовими ризиками, інвестиціями і ін.  

Отже‚ за умов розвитку ринкових відносин у ХХІ ст. ефективна діяльність суб’єктів 

господарювання неможлива без застосування сучасних технологій управління 

фінансами,адже фінансовий менеджмент ‒ дуже динамічна наука, особливо швидко 

розвиваються нові технології управління, а деякі стають непридатними для застосування. На 

наше переконання, аналіз та впровадження світового досвіду‚ застосування сучасних 

інструментів управління‚  адаптація їх до вітчизняної практики  дозволить забезпечити 

ефективну та беззбиткову діяльність суб’єктів  господарювання. Крім того, використання 

сучасних технологій управління суб’єктами господарювання, відкриє нові можливості для 

досягнення стратегічного розвитку діяльності.  
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ПІДСЕКЦІЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ 

 

 

Романів Євген Миколайович 

к.е.н., професор кафедри обліку і аудиту 

факультет управління фінансами та бізнесу 

Львівський національний університет ім. Івана Франка 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВИХ ТА 

ЕКСПЕРТНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ І АУДИТУ 

Потреба проведення економічних реформ та осучаснення правових механізмів 

господарювання в Україні вимагають не лише запозичення окремих правових норм із 

законодавства провідних європейських країн, але й постійного вдосконалення власної 

фінансової політики і національної економіки.  

Стрімке зростання фінансових правопорушень, сучасний стан тінізації економіки і 

наявність значної корупції у нашому суспільстві зумовлюють необхідність належного 

обліку, державного і незалежного аудиту за розподілом державних коштів і майна у сфері 
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фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій та підприємницьких і 

бізнесових структур. 

Виходячи із вищенаведеного виникає гостра потреба у підготовці належних фахівців із 

відмінними знаннями стратегічного управлінського обліку і державного та незалежного 

аудиту, моніторингу, інспектування, фінансово-економічного аналізу і прогнозування, які 

здатні здійснювати фінансово-аналітичні розслідування та експертизи облікових і звітних 

показників як у державному секторі економіки, так і у сфері підприємництва та бізнесу. 

Для цього необхідно організувати досконале вивчення і належне оволодіння 

відмінними знаннями з таких фахових дисциплін, як «Стратегічний управлінський облік», 

«Стратегічний аналіз і контролінг», «Судово-бухгалтерська експертиза», «Аудит», 

«Державний фінансовий аудит», «Методи наукових досліджень в обліку, аудиті та 

оподаткуванні», які викладаються на кафедрі обліку і аудиту факультету управління 

фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка та іншими 

вузами України.  

 

 

Рис     Суб'єкти і учасники освітнього процесу 

Джерело: розроблено автором 

Кафедрою обліку і аудиту було розроблено відповідне обґрунтування на зміну чинної 

спеціалізації (освітньої програми) «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» під новою назвою 

«Облік, аналіз та фінансові розслідування» в рамках спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування». 

Запровадження спеціалізації «Облік, аналіз і фінансові розслідування» дає можливість: 

 досконало знати чинну законодавчу і нормативно-правову базу аналітичної, 

контрольно-аудиторської, фінансово-економічної і експертної роботи у державному секторі 

економіки та у сфері підприємництва і бізнесу; 

 належно оволодіти практичними навичками та методами і формами здійснення 

фінансово-економічної, управлінської та стратегічної діяльності державних та 

підприємницьких структур; 

 добре вивчити і розуміти економічну природу фінансових правопорушень і 

зловживань; 

 засвоїти методи фінансових експертиз вірогідності показників обліку і звітності та 

повноти їх охоплення оподаткуванням в сфері економіки з метою максимального наповнення 

коштами відповідних бюджетів.  

Університет Факультет Кафедра Студенти-магістри 
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Дане питання було розглянуто і схвалено Вченою радою університету у жовтні 2017 

року і сьогодні проводиться відповідна робота по його впровадженню у навчальний процес 

факультету і кафедри.  

Після здобуття Україною незалежності з метою підвищення ролі державного 

фінансового контролю 26 січня 1993 року за номером 2939-XII був прийнятий Закон України 

«Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», назва якого відповідно до Закону 

України від 16 жовтня 2012 року № 5463-VI була змінена у новій редакції «Про основні 

засади здійснення державного фінансового контролю в Україні».  

Діюча до цього часу система органів Контрольно-ревізійного управління (КРУ) 

Міністерства фінансів України була реорганізована у Державну контрольно-ревізійну 

службу України із статусом центрального органу виконавчої влади, а пізніше (грудень 2010 

року) – у Державну фінансову інспекцію України. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 868 «Про 

утворення Державної аудиторської служби України» Державну фінансову інспекцію 

(утворена відповідно до Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085/2010 із 

ГоловКРУ України) реорганізовано у Державну аудиторську службу України. 

До складу цієї служби входить також п’ять міжрегіональних територіальних органів: 

Північний офіс, Північно-східний офіс, Південний офіс, Західний офіс та Східний офіс 

Державної аудиторської служби. 

Зокрема, до Західного офісу Держаудитслужби з центром у місті Львові входить 8 

обласних управлінь в областях (Львівська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, 

Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька).  

Постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 року № 43 затверджено 

Положення про Державну аудиторську служби України. Згаданим Положенням на 

Держаудитслужбу покладено завдання здійснювати контроль у всіх міністерствах, 

відомствах, підприємствах, установах державної форми власності, а також у суб’єктів 

господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені законодавством до 

підконтрольних установ, за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні. 

У лютому 2018 року Президентом України підписаний Закон України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21 грудня 2017 року № 2258-VIII, який 

вводиться в дію з 1 жовтня 2018 року. Цей Закон визначає правові засади аудиту фінансової 

звітності, здійснення аудиторської діяльності в Україні та регулює відносини, що виникають 

при її провадженні.  

Активізована робота професорсько-викладацького складу кафедри також при 

викладанні таких дисциплін як управлінський і бухгалтерський облік, стратегічний аналіз і 
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контролінг, методологія наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні. 

Зокрема, наприклад, при вивченні Закону України «Про бухгалтерський облік і 

фінансову звітність в Україні» обов’язково враховуємо внесені за останні роки зміни і 

доповнення до цього Закону.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис     Структурно-логічна схема підготовки магістрів 

Джерело: розроблено автором 

Доводимо до відома і вивчення студентами зміст Закону України від 5 жовтня 2017 року 

№ 2164-VIII щодо внесення змін і доповнень до вищеназваного закону у частині вдосконалення 

та уточнення деяких положень. Названим вище Законом України були внесені зміни щодо 

визначення власного капіталу, чистого доходу від реалізації продукції, параметрів віднесення 

промислових структур до мікропідприємств, малих, середніх або великих підприємств, а також у 

статтю 4 цього Закону «Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності» і статей 11 і 

12 про зміну їх редакції у частині вимог до фінансової звітності.  
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Основною метою вивчення дисципліни «Методи наукових досліджень в обліку, аудиті 

та оподаткуванні» являється залучення студентського загалу до науково-дослідної роботи, 

ознайомлення їх із стратегією і практикою проведення наукових досліджень. Звертається 

особлива увага на надання студентам знань з питань методології, методики та 

інструментарію досліджень і практичних навиків у підготовці публікацій, тез виступів на 

семінарах чи наукових гуртках, лекційних і практичних заняттях.  

Керівними органами України у даний час обговорюється питання щодо створення 

відповідних структур для організації і проведення контрольно-аналітичної роботи у частині 

фінансово-господарської діяльності державного і недержавного секторів економіки.  

Зокрема, Кабінет Міністрів України 22 березня 2017 року схвалив законопроект про 

створення Служби фінансових розслідувань (далі - СФР). Однією з основних функцій 

Служби являється аналітична профілактична робота щодо виявлення фактів, які 

уможливлюють вчинення правопорушень в економічній, фінансовій та податковій сферах.  

У законопроекті відзначається, що СФР – це стратегічний крок до поліпшення бізнес-

клімату, залучення інвестицій і подальшого розвитку економіки, а також уникнення 

оподаткування та розкрадання коштів, а також захист фінансової системи і зменшення втрат 

бюджету. Цей законопроект підготовлений Міністерством фінансів і підтриманий 

Президентом України та Прем’єр-міністром України. Також законопроект декларує перехід 

від силового до аналітичного  підходу  щодо процесів захисту інтересів держави у сфері 

економічної безпеки. Планується, що у службі працюватимуть близько 3,5 тисячі 

співробітників і вона має стати не суто фіскальним, а аналітичним і допоміжним органом для 

забезпечення нормальної роботи і функціонування підприємницьких і бізнесових структур в 

Україні. А для фіскальної і правової роботи не виключається можливість подальшого 

створення Фінансової поліції із  додатковою штатною чисельністю працівників.  

Створення спеціалізації «Облік, аналіз і фінансові розслідування» на факультеті 

управління фінансами та бізнесу сприятиме формуванню випускника високого фахового 

рівня, який зможе приймати правові управлінські рішення на державному та регіональному 

рівнях (фіскальна та аудиторська служби, фінансові управління, служби фінансових 

розслідувань тощо) та у підприємницьких структурах, матиме змогу утворювати власний 

бізнес і стати успішним підприємцем.    
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Львівський національний університет імені Івана Франка 

ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ ЯК ФАКТОР ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Для кожного суб’єкта господарювання важливим є постійний контроль за його 

фінансовим станом та розвитком, що сприяє ухваленню ефективних управлінських рішень. 

Останні мають опиратися на реальні показники функціонування підприємства, особливо на 

ті, що характеризують його ділову активність. 

Ділова активність досліджується у працях таких учених як Р. О. Костирко, М. 

Денисенко, В. Шкардун, Н. Ковпак, М. Д. Білик, О. В. Павловська, Д. А. Аакер, Е. Дж. 

Долан, А. Д. Шеремет, В. В. Ковальов, Г. В. Савицька, Л. О. Коваленко, О. О. Заікіна, В. О. 

Мец та ін.. Проте, методика оцінки ділової активності підприємств все ще залишається 

нечітко визначеною. 

Термін “ділова активність” почав використовуватися у вітчизняній обліково-

аналітичній літературі порівняно недавно у зв’язку з впровадженням широко відомих у 

різних країнах світу методик аналізу фінансової звітності на основі системи аналітичних 

коефіцієнтів. У контексті аналізу фінансово-господарської діяльності цей термін розуміють 

вужче – як поточна виробнича й комерційна діяльність підприємства. У цьому випадку 

словосполучення “ділова активність” являє собою, можливо, не цілком вдалий переклад 

англомовного терміна “business activity”, який якраз і характеризує відповідну групу 

коефіцієнтів з системи показників оцінки фінансового стану суб’єктів підприємницької 

діяльності. За Гарасюк О.А. ділова активність підприємства – це комплексна характеристика, 

яка втілює різні аспекти діяльності підприємства і визначається такими критеріями, як місце 

підприємства на ринку, репутація, інноваційно-інвестиційна діяльність, 
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конкурентоспроможність [2]. Заікіна О. О. визначає дану категорію як весь спектр зусиль, 

спрямованих на просування підприємства на ринках продукції, праці, капіталу [4].  

Ділова активність підприємства оцінюється сукупністю кількісних і якісних параметрів 

(зростання економічного потенціалу підприємств, обсяги поставок на експорт, імідж 

підприємства, його соціальна і природоохоронна активність). 

На сьогоднішній день ділова активність розглядається з трьох позицій: індивідуума; 

підприємства (мікрорівень); країни (макрорівень). На рівні підприємства ділова активність 

найчастіше розглядається як результативність роботи підприємства щодо величини 

авансованих ресурсів або величини їх споживання в процесі виробництва. В зв’язку з тим, 

що ділова активність виникла в ринкову епоху, то вона передбачає оцінку ринкової ситуації, 

яка характеризується обсягом виробництва, інвестицій, кількістю і розміром угод, станом 

портфелю замовлень, динамікою зайнятості, цін, завантаження виробничих потужностей, що 

в кінцевому підсумку у фінансовому аспекті проявляється, передусім, у швидкості обороту 

його засобів. 

Ділова активність відображає рівень ефективності використання матеріальних, 

трудових, фінансових і інших ресурсів і в той же час характеризує якість управління, а також 

можливості потенційного розвитку підприємства. 

Оскільки результати аналізу ділової активності є підґрунтям і вагомою складовою у 

розробці заходів щодо забезпечення результативності суб’єкта господарювання, доцільно 

при оцінюванні його стану виділити рівні ділової активності та притаманні їм виробничо-

господарські ситуації, які зумовлюють певні результати фінансово-господарської діяльності 

підприємства. В умовах нестабільної економіки рівень ділової активності можна 

кваліфікувати як:  високий (достатній); середній (задовільний); низький (незадовільний). 

Кожному рівню ділової активності відповідає характерна виробничо-господарська ситуація, 

у зв’язку з чим виділяють нормальну, проблемну і кризову ситуації. Нормальна ситуація 

властива високому рівню ділової активності та означає такий збіг умов і обставин, коли 

створюються сприятливі умови для функціонування суб’єкта господарювання, за яких 

формується стійка тенденція підвищення темпів зростання оціночних показників. Проблемна 

ситуація існує на підприємстві, рівень ділової активності якого відповідає середньому і 

визначається як збіг господарських умов та чинників, за яких формується тенденція до 

погіршення стану підприємства та спостерігається нестійка динаміка оціночних показників 

ділової активності. Кризова ситуація характеризує низький рівень ділової активності і 

виникає в разі відсутності оперативного реагування на стратегічні питання, які потребують 

термінового вирішення. Її можна визначити як збіг обставин, які формують стійку негативну 
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тенденцію оціночних показників ділової активності та загрожують підприємству 

банкрутством. 

Визначення проблемної, а тим більше кризової, ситуації при оцінці стану ділової 

активності зумовлює необхідність термінового регулювання виробничо-господарської 

діяльності шляхом прийняття оперативних управлінських рішень [1]. 

Ділова активність оцінюється системою показників (коефіцієнтів), які характеризують 

найважливіші сторони діяльності підприємства. Досліджуючи динаміку абсолютних 

показників, необхідно виявити, на скільки вона відповідає їх оптимальному співвідношенню, 

яке дістало назву “золоте правило економіки підприємства”: 

                                        Трп >Трв >Тра >100%,                                                        (1) 

де Трп , Трв , Тра -темп зростання відповідно прибутку, виручки від реалізації, активів. 

Перше співвідношення показує, що випередження темпу зростання прибутку в 

порівнянні з темпом зростання обсягу реалізації свідчить про зниження собівартості 

продукції, як основного чинника збільшення прибутку. Якщо темпи зростання прибутку і 

обсягу продажів більші темпів зростання активів, то це свідчить про ефективність 

використання останніх [3]. Для початку проведемо оцінку абсолютних показників ділової 

активності ВАТ «Чайка» (табл. 1).  

Таблиця 1 

Динаміка абсолютних показників ділової активності ВАТ «Чайка» за  0 5- 0 7 роки 

 

Показники 

 0 5 рік  0 6 рік 20 7 рік Абсолютний 

приріст суми, тис  

грн  

Темп росту, % 

2016-2015 2017-

2016 

2016-

2015 

2017-

2016 

Прибуток 2137 2463 2207 +326 -256 1,15 0,9 

Виручка від 

реалізації 

42679 50147 58910 +7468 +8763 1,17 1,17 

Активи 28989 32677 32262 +3688 +415 1,13 0,99 

Джерело: розроблено автором 

Виходячи з даних таблиці 1, очевидно, що найшвидшими темпами зростає виручка від 

реалізації, а саме в 1,17 раза щороку. В такому випадку співвідношення даних показників 

буде виглядати так: 

– у 2015-2016 роках: Трп(1,15) < Трв(1,17) >Тра(1,13); 

– у 2016-2017 роках: Трп(0,9) < Трв(1,17) >Тра(0,99). 

Таким чином співвідношення прибутку, виручки від реалізації та активів 

досліджуваного підприємства не можна вважати оптимальним, оскільки воно не відповідає 

«золотому правилу економіки». Нижчі темпи зростання прибутку порівняно з темпами 

зростання виручки від реалізації свідчать про збільшення собівартості продукції. Крім того, у 
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2016-2017 роках ситуація погіршується, оскільки обсяги прибутків ВАТ «Чайка» 

зменшуються порівняно з попереднім роком на 256 тис. грн. чи 10%, а темп росту прибутку 

стає меншим за темп росту активів, що може сигналізувати про неефективне використання 

останніх. Ефективність використання фінансових ресурсів, насамперед, пов’язують з їх 

оборотністю. Прискорення оборотності оборотних коштів має важливе значення для 

стабільності фінансового стану підприємств з таких причин: 

-  швидкість обороту коштів визначає розмір їх річного обороту; 

-  прискорення оборотності веде до зниження витрат підприємства; 

- прискорення обороту на тій чи іншій стадії кругообороту коштів веде до прискорення 

обороту на інших стадіях [6].  

Показники оборотності ВАТ «Чайка» наведені у таблиці 2.  

Таблиця 2 

Показники ділової активності ВАТ «Чайка» за  0 5- 0 7 роки 

Показники  0 5 рік 2016 

рік 

2017 

рік 

Абсолютний приріст 

2016-2015 2017-2016 

Коефіцієнт оборотності активів 1,3 1,39  1,56 0,09 0,17 

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів 7,61 6,26 5,57 -1,35 -0,69 

Коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгованості 

12,32 10,23 8,44 -2,09 -1,79 

Коефіцієнт оборотності кредиторської 

заборгованості 

7,49 8,75 10,45 1,26 1,7 

Коефіцієнт оборотності власного капіталу 1,63 1,81 2,04 0,18 0,23 

Джерело: розроблено автором 

Цикл виробництва, судячи із коефіцієнта оборотності активів, з року в рік 

пришвидшувався, що мало б принести відповідний ефект у вигляді зростання прибутку, отже 

така зміна є позитивною.  

Відношення виручки від реалізації продукції, без врахування податків та зборів, до 

суми оборотних засобів підприємства постійно зменшувалось внаслідок зростання витрат на 

реалізацію, що оцінюється негативно. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 

свідчить про уповільнення її погашення, а отже про погіршення стану розрахунків дебіторів 

з ВАТ «Чайка». Підприємство стало пізніше отримувати оплату по рахунках, але з іншого 

боку це могло забезпечити йому більшу кількість покупців та зростання обсягів реалізації. 

Також ВАТ «Чайка» пришвидшило строки розрахунків за отриманими комерційними 

кредитами та ефективніше став використовуватись власний капітал. Для підтримання 

високого рівня ділової активності підприємства,  необхідно пам’ятати, що основою 

отримання прибутку є додержання співвідношення, щоб вартість використаних ресурсів була 

менша, ніж вартість проданих товарів, тобто підприємство може отримати прибуток у тому 

разі, коли воно добавляє вартість до використовуваних ресурсів. Крім того, як відомо, 
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капітал знаходиться у постійному русі, переходячи з однієї стадії в іншу. Чим швидше кошти 

підприємства зроблять кругообіг, тим більше продукції отримає та реалізує підприємство 

при одній і тій же сумі капіталу. Затримка руху коштів на будь-якій стадії призводить до 

уповільнення оборотності капіталу, потребує додаткового вкладення коштів та може 

спричинити погіршення фінансового стану підприємства.  

Досягнутий в результаті прискорення оборотності ефект виражається, передусім, у 

збільшенні обсягу випуску продукції без додаткового залучення фінансових ресурсів. Крім 

того, за рахунок прискорення оборотності капіталу відбувається збільшення суми прибутку. 

Для збільшення обсягів діяльності підприємства (випуску і продажів продукції) слід 

збільшувати приріст його майна, тобто активів. Темпи економічного розвитку підприємства 

визначаються темпами збільшення реінвестованих власних засобів. Вони залежать від 

багатьох факторів, що відбивають ефективність поточної   і фінансової  діяльності [7]. 

Ділова активність є важливим показником фінансового стану підприємства, який 

характеризує різні аспекти його діяльності, такі як місце на ринку, конкурентоспроможність, 

рівень ефективності використання ресурсів (оборотних, необоротних та капіталу) та 

ефективність зростання. Виділяють три види ділової активності, які визначають ситуацію на 

підприємстві: висока ділова активність є ознакою нормального стану, середня – проблемного 

і низька – кризового. Аналіз ділової активності дає змогу оцінити ефективність використання 

підприємством оборотних, основних ресурсів та капіталу, які в свою чергу впливають на 

рівень прибутку, який може отримати підприємство в процесі своєї діяльності. 
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РЕФОРМУВАННЯ АУДИТУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА 

КРИЗОВИХ ПРОЦЕСІВ 

Аудит в Україні є порівняно новим видом діяльності, процес його розвитку 

супроводжується виникненням проблемних питань, що обумовлені впливом цілого ряду 

чинників і обставин: економічною невизначеністю та кризовими явищами.  Це потребує 

кардинальних змін в управлінні економікою, перебудові  методології контролю за її 

функціонуванням, що має вплинути на стратегічний потенціал України, стійкість  її 

економічних та політико-правових структур.  

 Припинення діяльності й розвитку багатьох підприємств за умов економічної та 

фінансової кризи зумовлює необхідність пошуку нових підходів до прийняття управлінських 

рішень, трансформації системи управління у бізнес середовищі. Ступінь достовірності й 

повноти економічної інформації, що може оцінити процеси, що відбуваються на макро- і 

мікрорівні має важливе значення. Цю функцію виконує незалежний аудит. 

 Наукову базу дослідження процесів розвитку вітчизняного незалежного аудиту 

становлять численні праці таких відомих вітчизняних вчених як М.Т.Білуха, Ф.Ф.Бутинець, 

С.Ф.Голов, Г.М.Давидов, Н.І.Дорош, С.Я.Зубілевич, О.А.Петрик, К.І.Редченко та інші.  

Складність, заплутаність обліку, істотна суперечливість законодавства, реальність 

значних фінансових санкцій підштовхують менеджерів, які прагнуть застрахуватись від 

відповідальності і можливих фінансових втрат, до рішення скористатися послугами 

аудиторської фірми. Ситуація, що склалася в Україні, потребує вирішення проблем, які 

мають місце у професійній діяльності аудиторів, аудиторських фірм і роблять неможливим 

успішний розвиток аудиту. 

Сьогодні незалежний  аудит має багато проблем, до яких слід віднести наступні: 

-  відсутність розробленого економічного механізму щодо регулювання аудиту, який 

включає в себе великі штрафні санкції за неякісні аудиторські перевірки, страхування 

аудиторської відповідальності, розвиток цивілізованої конкуренції на ринку аудиторських 

послуг тощо;  

-  недосконала законодавча база; 

-  незначний досвід судового розгляду позовів щодо аудиторів (аудиторських фірм); 

-  відсутність методики оцінки розмірів збитку користувачів від неякісного аудиту; 
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Наведена в табл. 1 інформація про кількість суб’єктів аудиторської діяльності за 2012 – 

2017 роки вказує на загальну тенденцію до їх зменшення (порівняно з 2012 роком – на 

40,9%), що свідчить про відтік суб’єктів господарювання з професії внаслідок дії низки 

факторів: 

 кризові явищ у суспільстві; 

 посилення вимог до аудиторської професії з боку регуляторів; 

 змін у законодавстві.  

Таблиця 1 

Кількість суб`єктів аудиторської діяльності у  0  –  0 7 роках [ ] 

Рік 

Кількість суб’єктів 

аудиторської 

діяльності, включених 

до Реєстру 

аудиторських фірм та 

аудиторів станом на  

31 грудня 

Подано звітів до АПУ 

Кількість 

суб’єктів 

аудиторської 

діяльності, що не 

подали звітність 

Кількість % (*) 

2012 1 672 1 609 96,2 63 

2013 1 488 1 452 97,6 36 

2014 1 326 1 272 95,9 54 

2015 1 107 1 071 96,8 36 

2016 1 008 1 002 99,4 6 

2017 988 Х Х Х 

 

* Суб’єкти аудиторської діяльності, які не подають звіти, як правило – це суб’єкти, які фактично 

припинили свою діяльність, тому відсутність інформації від таких суб’єктів фактично не має суттєвого впливу 

на аналіз загальних показників ринку аудиторських послуг. Х – немає даних 

Сьогодні на ринку аудиторських послуг відбуваються об’єднавчі процеси, результатом 

яких стає укрупнення суб’єктів підприємництва для здійснення аудиторської діяльності. 

Можна стверджувати, що подальше зростання ринку аудиторських послуг розпочнеться з 

поліпшенням загальних економічних умов і, як наслідок цього,  зі збільшенням кількості та 

вартості операцій. 

Розвитку аудиту в Україні зараз властиві риси підтверджуючого аудиту тому, що 

найбільша питома вага робіт зводиться до оцінки й підтвердженню ступеню обгрунтованості 

інформації в системі обліку й фінансової звітності підприємств-замовників. 

Складні умови конкуренції в аудиторській професії та діяльність на ринку 

аудиторських послуг України представництв аудиторських фірм "великої четвірки" – PWC, 

Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst&Young та KPMG, обумовили необхідність прийняття 
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Аудиторською палатою України рішення про перехід на Міжнародні стандарти аудиту 

(МСА). У 2016 році АПУ за погодженням з МФБ здійснила переклад нової редакції 

Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 

супутніх послуг видання 2015 року (зазначене видання рішенням АПУ від 04.05.2017 р. № 

344 затверджено для обов’язкового застосування при виконанні завдань з 1 червня 2017 року 

в якості національних стандартів аудиту).  

В той же час в  Україні сформувались великі національні аудиторські компанії, які 

мають у своєму штаті професійних фахівців в галузі аудиту, економіки, фінансів та 

контролю, спроможних надавати аудиторські послуги на високопрофесійному рівні. Зараз 

держава надає пріоритет міжнародним фахівцям при проведенні аудиту великих 

підприємств, а українські залишаться без роботи. Тому більшість вітчизняних компаній 

будуть змушені піти з ринку.  

Президент Петро Порошенко підписав Закон України № 2258-VІІІ «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» [1]. 

Вказаний Закон визначає правові засади аудиту фінансової звітності, здійснення 

аудиторської діяльності в Україні, врегульовує відносини, що виникають при її здійсненні, та 

приводить норми національного законодавства у сфері аудиторської діяльності у 

відповідність із законодавством Європейського Союзу. 

Реалізація Закону дозволить гармонізувати національне законодавство у сфері аудиту 

фінансової звітності й аудиторської діяльності із законодавством Європейського Союзу у 

відповідній сфері, сприятиме розвитку аудиторської діяльності в Україні, а також 

забезпечить покращення інвестиційної привабливості національної економіки. 

Згідно з документом, пропонується, зокрема створити Орган суспільного нагляду 

(складається з Ради нагляду за аудиторською діяльністю та Інспекції із забезпечення якості), 

який насамперед буде здійснювати контроль за якістю аудиторських послуг, що надаються 

підприємствам, які становлять суспільний інтерес. Крім того, будуть підвищені вимоги до 

аудиторів, що надаватимуть послуги підприємствам, які становлять суспільний інтерес. З 

метою позабюджетного фінансування діяльності із забезпечення якості аудиторських послуг 

запроваджуватиметься механізм фінансування діяльності Органу суспільного нагляду та 

Аудиторської палати України, який передбачає сплату фіксованого внеску та змінної 

складової за договорами обов’язкового аудиту. 

Законом також встановлюється новий порядок атестації аудиторів, для забезпечення 

гарантій високого рівня їх знань; запроваджується механізм страхування професійної 

відповідальності аудиторів перед третіми особами. 
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Водночас відповідно до норм Закону пропонується створити Аудиторську палату 

України, як професійну самоврядну організацію, яка забезпечуватиме реалізацію значної 

частки функцій з регулювання професійної діяльності аудиторів. Також буде скорочено 

кількість реєстрів з п’яти до одного та створено єдиний реєстр аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності, у зв’язку з чим буде зменшено витрати аудиторських компаній на 

навчання та сертифікацію в різних регуляторних органах. 

Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року та вводиться в дію з 1 жовтня 2018 року, крім 

положення, що стосується змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, яке 

набирає чинності через 12 місяців з дня набрання чинності цим Законом. 

Для подолання негативних тенденцій необхідно: 

1. Зосередитись на удосконаленні нормативно-правової бази аудиторської діяльності 

відповідно до вимог Європейської  директиви 2006/43/ЄС, Міжнародних стандартів аудиту, 

Кодексу етики професійних бухгалтерів, європейських традицій та цінностей з урахуванням 

національних вимог. 

2. Ключовим завданням нової АПУ має стати участь у створення умов для 

збалансованого перехідного періоду впровадження «Закону України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність». 

3. Подальше покращення якості аудиторських послуг та недопущення необґрунтованих 

претензій щодо роботи аудиторів, їх дискримінації та загрози їх професійній репутації . 

4. Забезпечення визнання аудиторів України на міжнародному рівні шляхом співпраці з 

IFAC, у тому числі з питань впровадженням в аудиторську практику України Міжнародних 

стандартів освіти; 

Вирішення зазначених проблем спрямоване укріпленню конкурентних позицій та 

авторитету аудиту, удосконалення аудиторської діяльності в Україні. Аудит – це не тільки 

підтвердження звітності за вимогами Державної комісії цінних паперів та фондового ринку 

України, а також і контрольно-правове супроводження діяльності, і консультування з питань 

економіко-правового забезпечення, бізнес-планування, і науково-методичні розробки з 

питань економіки, управління та права, й робота з персоналом (навчання, підвищення 

кваліфікації тощо). 
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2.  Звіти АПУ до КМУ за 2012-2017 рр. 
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Львівський національний університет імені Івана Франка 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ ТА ЇХ 

ВПЛИВ НА ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

Однією з найбільш перспективних галузей світової економіки, що істотно впливає на 

соціально-економічний розвиток кожної країни, є туристична сфера, яка має тісні 

взаємозв’язки практично з усіма видами економічної діяльності та підвищує рівень 

зайнятості, адже кожен десятий працівник у світі зайнятий у сфері надання туристичних 

послуг. Для майже 40% країн туризм це головне джерело доходів, а для близько 80% є одним 

з п'яти основних джерел доходу [5]. 

Необхідно зазначити, що Україна, маючи величезний потенціал (зручне географічне 

розташування, сприятливий клімат, різноманітний рельєф тощо), суттєво відстає від світових 

лідерів, посідаючи 20 місце серед країн світу з отримання сукупного річного доходу від 

провадження туристичної діяльності.  

Збільшення доходів від туристичного бізнесу у великій залежить від кількості туристів, 

які відвідують Україну. Проведене дослідження свідчить, що з початком військових дій на 

Сході України кількість іноземних туристів скоротилась у двічі, проте за останні роки 

спостерігається тенденція до зростання. Так у 2016 році до України в’їхало 13,6 млн. 

туристів, що на 5,6 % більше, ніж у 2015 році. При цьому у 2015 році у порівнянні із 2014 

роком в’їхало на 0,2 млн. осіб (1,3%) менше (табл. 1). 

Таблиця 1 

Динаміка відвідування України іноземними туристами за  0 0- 0 6 рр  

Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Роки 

Іноземні туристи, які в’їхали 

до України, млн. осіб 

23,5 23,9 24,6 25,7 13,0 12,9 13,6 

Темпи зростання (спаду +,-), 

млн. осіб 
- + 0,4 + 0,7 + 1,1 - 12,7 - 0,1 + 0,7 

Джерело: складено автором за даними Держприкордонслужби України [3] 

Розподіл за країнами чисельності іноземних громадян, які відвідали Україну у 2016 

році та приріст (спад) порівняно з 2015 роком наступний : Молдова - 32,9% (-5,6%), Білорусь 

- 13,4% (-3,7%), Росія -11,3% (+16,8%), Угорщина -9, 3% (+18,6%), Польща - 8,8% (+3,3%), 

Румунія - 5,7% (+1,4%), Словаччина - 3% (- 0,6%) та інші країни (15,6%).  

Аналіз мотивації туристичних поїздок (ділова, приватна, туристична, навчання, 

службова, релігійна тощо) іноземних громадян до України у 2014 - 2016 роках показав, що 
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найбільшу частку серед усіх видів поїздок складають приватні. Відсоток приватних поїздок 

іноземних туристів в Україну за досліджуваний період коливається в межах від 74,3% у 

2014р. до 95,3% у 2016 р., частка ж туризму лише від 1,1% до 1,3%. Найбільший приріст 

серед мотивацій поїздок у 2016 р. порівняно з 2015р. спостерігається за такими видами як 

туризм (+25%), приватні поїздки (+12,5%) та навчання (+20,7%). 

Відповідно до ст. 268 ПКУ туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого 

зараховуються до місцевого бюджету. Туристичний збір утримується при наданні послуг з 

тимчасового проживання (ночівлі), із зобов'язанням залишити місце перебування в 

зазначений строк з громадян України, іноземців, а також осіб без громадянства, які 

прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення 

сільської, селищної та міської ради про встановлення туристичного збору. Ставка 

встановлюється у розмірі від 0,5 % до 1 % до бази справляння збору. Базою справляння є 

вартість усього періоду проживання (ночівлі), за вирахуванням ПДВ [4]. 

За даними ДФС України обсяг надходжень до місцевих бюджетів від сплати 

туристичного збору за 2014-2016 роки збільшився більше ніж у 2 рази з 24766,7 тис. грн. у 

2014 р. до 54094,8 тис. грн. у 2016 р.  (у 2016 р на 45,7 % більше ніж у 2015 р.).  

Проведений аналіз показав, що до п’яти областей України за найбільшими обсягами 

надходжень від сплати туристичного збору, що надійшли до місцевих бюджетів у 2016 р. 

увійшли: м. Київ – 18,8 млн. грн. (34,7 %), Львівська обл. – 8,4 млн. грн. (15,6 %), Одеська 

обл. – 7,3 млн. грн. (13,6 %), Івано-Франківська обл. – 2,3 млн. грн. (4,2 %), Закарпатська обл. 

– 2,2 млн. грн. (4,1 %). 

Серед лідерів за найбільшими темпами зростанням обсягу туристичного збору до 

місцевих бюджетів у 2016 р. порівняно з 2015 р. були 5 областей України : м. Київ – на 4,9 

млн. грн. (на 50,1 %), Львівська обл. – на 2,5 млн. грн. (на 42,3 %), Одеська обл. – на 2,5 млн. 

грн. (на 50,8 %), Херсонська обл. – на 0,8 млн. грн. (на 75,7 %), Івано-Франківська обл. – на 

0,7 млн. грн. (на 45,3 %) [2]. 

Отже, розвиток туристичного бізнесу позитивно впливає на доходи бюджету. Згідно 

діючого законодавства суб’єктами туристичного бізнесу є  туроператори (частка яких 

близько 20 %) та турагенти (частка - 80 %). Мережа суб'єктів туристичної діяльності України 

– юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ФОП) у 2016 р. становила 3506 одиниць, що 

на 324 одиниці більше, ніж у 2015р. Кількість туристів – громадян України, обслугованих 

суб'єктами туристичної діяльності протягом 2016 р. становила понад 2,5 млн. осіб, іноземних 

туристів – 35 тис. осіб (у 2015р. відповідно 2,0 млн. та 15 тис.). Для переважної більшості 

туристів (85%) основною метою подорожі була організація дозвілля та відпочинку [1]. 
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Згідно чинного законодавства туроператорами можуть бути лише юридичні особи, які 

можуть обирати як загальну так і спрощену систему оподаткування. Турагентами можуть 

бути і юридичні особи і ФОП. Практика показує, що більшість турагентів віддають перевагу 

бути платниками єдиного податку.  

Отже, надходження до бюджету податкових платежів залежить від обраної суб’єктом 

туристичного бізнесу системи оподаткування. Аналіз надходжень податкових платежів за 

2014-2016 роки суб’єктами туристичного бізнесу показав (табл. 2), що більше 50% складають 

надходження від туристичних операторів – юридичних осіб, причому частка надходжень має 

тенденцію до зростання. В той час як надходження від турагентів загалом зменшується, 

причому, від турагентів – юридичних осіб зменшується, а турагентів  –  ФОП – зростає. 

Таблиця 2 

Структура динаміки обсягів збору податкових платежів за видами платників 

за  0 4- 0 6 рр  

Платники податків  0 4 р   0 5 р   0 6 р  
Порівняння 

2016/2015 

 тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %  

туристичні агентства 

Юридичні особи 64350,4 33,50 71179,5 31,19 80413,7 27,29 ↑ 13,0 % 

Фізичні особи - підприємці 19170,8 9,90 23857,6 10,45 38881,4 13,19 ↑ 63,0 % 

Всього: 83521,2 43,49 95037,1 41,64 119295,1 40,49 ↑ 25,5 % 

туристичні оператори 

Юридичні особи 108511,4 56,51 133171 58,36 175356,5 59,51 ↑ 3 ,7 % 

Разом: 192032,6 100 228208,1 100 294651,6 100 ↑29,1% 

Джерело: складено автором за даними Державної фіскальної служби України [2] 

В цілому, податкові надходження від туристичного бізнесу збільшуються і у 2016 р. 

порівняно з 2015 р. вони зросли на 29,1%. Проте, ці надходження можуть бути значно 

вагомішими, якщо б законодавча податкова база України була стабільною і забезпечувала 

прибуткову  діяльність. 

В інфраструктурі туризму одне з центральних місць займають готелі та аналогічні 

засоби розміщення. Готельний бізнес є одним з важливих елементів сфери послуг, складова 

частина галузі туризму та джерело валютних надходжень. У 2016 р. надання місць для 

проживання здійснювали 4256 колективних засобів розміщування (юридичні особи та ФОП) 

із кількістю місць – 376 тис. (у 2015р. відповідно 4341 та 404 тис.). Кількість розміщених у 

них туристів становила 6544,8 тис. осіб, що на 764,9 тис. осіб (13%) більше, ніж у 2015р. 

Серед розміщених осіб лише 13% становили іноземці [1]. 

Аналіз обсягів збору податкових платежів з готелів та подібних засобів тимчасового 

розміщування показав, що у 2016 р. порівняно з 2015 р. надходження до бюджету збільшились 

на 55,7%. Надходження від юридичних осіб збільшились на 52,9% та 86,7% з ФОП.  
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Слід зазначити, що збільшення податкового навантаження негативно впливає на розвиток 

бізнесу і готельного зокрема. Для поліпшенням умов роботи готельного ринку у вітчизняну 

практику доцільно запровадити закордонний досвід, який спрямований насамперед на зниження 

податків, які повинні сплачувати власники готелів та інших засобів розміщення. У Європі 

спостерігається тенденція до зниження ПДВ для готелів і він складає, наприклад : у Болгарії – 

9%, на Кіпрі – 15%, в Латвії – 12%, Німеччині – 7%, Польщі – 8%, а в Україні – 20% [5]. 

Отже, на підставі проведеного дослідження можна зробити висновок про те, що за 

досліджуваний період реально збільшились усі показники, які позитивно характеризують 

діяльність туристичного – готельного бізнесу. Разом з тим, Україна далеко не в повній мірі 

використовує наявний потенціал для розвитку туризму тому, бюджетонаповнююча роль 

туристично-готельного бізнесу як на державному, так регіональному рівні залишається низькою. 

На наш погляд, розвиток туристично-готельної сфери повинен стати одним з пріоритетних 

напрямків соціально-економічного та культурного розвитку країни та туристично-привабливих 

регіонів. Стратегічною  ціллю держави і регіонів повинна стати «туристична привабливість», яка 

має на меті підвищення ефективності використання туристичного потенціалу та формування 

повноцінної туристичної індустрії. В рамках Стратегічної цілі, для подальшого підвищення 

конкурентоспроможності туристичної сфери необхідно:  

 поліпшити транспортну доступність туристичних центрів;  

 сприяти розвитку мережі туристичних об’єктів та туристично-рекреаційної й 

курортної інфраструктури;  

 ініціювати необхідні зміни у законодавчо-нормативному забезпеченні діяльності 

туристично-готельного бізнесу;  

 формувати та просувати нові туристичні продукти;  

 розробити та впровадити систему маркетингу туристичного потенціалу, розширити 

мережу туристичних інформаційних центрів для забезпечення якісної інформації. 
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КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ: МОДЕРНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ ПАРАДИГМИ 

(ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ АСПЕКТ) 

Сучасні ринкові умови господарювання характеризуються наданням суб’єктам 

підприємницької діяльності повної господарської самостійності у виборі ринків збуту 

продукції, постачальників і підрядників, у пошуку джерел фінансування. Кредиторська 

заборгованість є одним із джерел формування засобів для підприємств і тому виступає 

складовою частиною господарських операцій економічних суб’єктів, з точки зору їх 

фінансової стабільності. Ефективне управління кредиторською заборгованістю підприємства 

є одним з найбільш складних завдань бухгалтерського обліку, що пов’язано з існуванням 

проблеми неплатежів. 

Дослідженню даного питання присвячені роботи таких вітчизняних  вчених як: Бутинця 

Ф.Ф., Куцика П.О., Кірейцева Г.Г., Сопка В.В., Чабанюк О.М., Швеця В.Г. та інших. Віддаючи 

належне науковим напрацюванням вчених у дослідженні означеної проблематики варто все-таки 

зауважити, що на сьогодні проблеми вдосконалення бухгалтерського обліку кредиторської 

заборгованості не знайшли свого повного вирішення та залишаються дискусійними. 

Незважаючи на давню історію існування кредиторської заборгованості та стан її 

вивчення, в сучасній науковій літературі немає єдиної думки щодо трактування цього 

поняття. Проведений аналіз визначень сутності поняття "кредиторська заборгованість" у 

спеціальній економічній літературі свідчить про відсутність єдиного його визначення 

різними авторами (табл. 1). 

За оцінками експертів, ситуація, що склалася на сьогодні в Україні (в умовах наслідків 

збройної агресії)  спонукає суб'єктів господарської діяльності шукати нові шляхи для стабілізації 

українського ринку (оптимізації діяльності). Більшість функціонуючих підприємств за останні 

роки не можуть похвалитися достатньою прибутковістю, а все більше збільшують кредиторську 

заборгованість. Цей факт є показником підвищеної активності суб'єктів підприємництва на 

ринку, що спричиняє за собою тенденцію значного зростання зобов'язань над борговими 

вимогами. Проте залучення позикових коштів спрямоване не на реструктуризацію виробництва, 

а, навпаки, на погашення своїх зобов'язань перед іншими кредиторами. 

У процесі обліку важливим етапом є розробка програми проведення операцій по 

кредиторській заборгованості, що визначає характер, терміни і обсяги запланованих 

прийомів і способів обліку.  
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Таблиця 1 

Підходи науковців до визначення сутності кредиторської заборгованості 

№ 

п/п 

Група  

Авторів 

Сутність підходу до визначення поняття 

1. С.Ф. Голов,  

В.М. Костюченко 

Суми, які нараховуються постачальникам за купівлю у них товарів або 

послуг в кредит 

2. Ю.С. Цал-Цалко Тимчасове залучення активів у господарську діяльність підприємства 

за рахунок тимчасово безоплатного одержання майна інших суб’єктів 

господарювання 

3. І.А. Бланк Поточні зобов’язання підприємства, що відображають його 

заборгованість перед господарськими партнерами з комерційних 

операцій, з розрахунків, нарахованих до оплати тощо 

4. Н.М. Ткаченко  Тимчасово залучені суб’єктом у власне користування грошові кошти, 

які підлягають поверненню юридичній або фізичній особі 

5. Г.О. Партин,  

А.Г. Загородній  

Заборгованість підприємства іншим юридичним і фізичним особам, що 

виникла в результаті здійснених раніше дій (подій), оцінена в гривнях і 

щодо якої в підприємства існують зобов’язання її погашення в певний 

строк 

6. Ф.Ф. Бутинець,  

Л.Л. Горецька 

Форма розрахунку за товари і послуги, які придбаються у ході операцій 

компанії, що періодично повторюються і використовуються у 

виробництві (в якості сировини) чи для перепродажу (інакше її 

називають рахунками до сплати чи торговими рахунками до сплати). 

7. А.Б. Борисов Грошові кошти, які тимчасово підпорядковані підприємству, фірмі, які 

підлягають поверненню юридичній або фізичній особі, у яких вони 

позичені і яким вони не виплачені 

8. Н.В. Чабанова, 

Ю.А. Василенко 

Особлива частина майна організації, що є предметом обов’язкових 

правовідносин між організацією і її кредиторами 

9. Д.І. Черкав Кредиторська заборгованість виникає (або погашається) при здійсненні 

організацією будь-яких операцій, пов’язаних з рухом грошових засобів, 

матеріальних ресурсів або прийняттям на себе відповідних зобов’язань 

10. Н.Л. Марусяк Грошові кошти, які тимчасово підпорядковані підприємству, які 

підлягають поверненню юридичній або фізичній особі, у яких вони 

позичені і яким вони не виплачені 

11. Є.Ю. Шара Тимчасово залучені суб’єктом у власне користування грошові кошти, 

які підлягають поверненню юридичній або фізичній особі 

12. Р.П. Гончарук  Поточні зобов’язання підприємства, що відображають його 

заборгованість перед господарськими партнерами з комерційних 

операцій; з розрахунків, нарахованих до оплати тощо 

Так, в шляхи удосконалення обліку кредиторської заборгованості можуть бути 

включені такі питання як:  

 перевірка відображення кредиторської заборгованості в господарських операціях та 

реєстрах обліку;  

 перевірка критеріїв оцінки кредиторської заборгованості;  

 відображення операцій з кредиторською заборгованістю у фінансовій, статистичній та 

інших формах звітності. 

Облік кредиторської заборгованості здійснюється з метою недопущення прострочення 

термінів платежу та доведення заборгованості до висування штрафних санкцій до 

підприємства. Організована належним чином система розрахунків повинна достатньою 

мірою відображати та характеризувати господарську діяльність з необхідною 

конкретизацією. Тому необхідно постійно розробляти і впроваджувати заходи щодо 

удосконалення управління кредиторською заборгованістю, а саме: 
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 оптимізація величини кредиторської заборгованості підприємства; 

 постійний контроль оборотності коштів у розрахунках та стану розрахунків за 

термінами; 

 проведення відбору потенційних покупців і визначення умов і форм оплати товару, 

що передбачені в договорах; 

 застосування практики відвантаження товару в кредит постійним покупцям; 

 проведення ранжирування кредиторської заборгованості за строками виникнення; 

 постійний аналіз рівня усіх видів заборгованості; 

 дотримання економічно обґрунтованого рівня співвідношення між кредиторською та 

дебіторською заборгованості; 

 розширення системи авансових платежів; 

 своєчасне виявлення недопустимих видів кредиторської заборгованості. 

Отже, впровадження ефективної системи управління заборгованістю з врахуванням 

аспектів його стратегічного розвитку та конкретних тактичних цілей є цілісним процесом, 

що передбачає модифікацію та застосування альтернативних концепцій управління 

капіталом підприємства в цілому, а також методів оцінки ефективності його функціонування, 

адекватних умовам трансформаційної ринкової економіки України. 

Узагальнюючи вищевикладене дослідження, можна зробити висновок , що 

запропоновані методи удосконалення обліку кредиторської заборгованості дозволяють 

постійно контролювати та моніторити ситуацію з нею, вчасно і вірно приймати рішення, 

уникати складних і суперечних ситуацій з кредиторами. 

 

 

Шевців Любов Юліанівна 
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

В умовах розвитку інформаційних технологій першочерговим завданням для вітчизняних 

промислових підприємств виступає їх сталий розвиток. Інноваційні підходи до якості 

управління,зростаючі потреби менеджерів в обліково-аналітичній інформації, підвищення 

ефективності бізнес-процесів на основі інтелектуалізації та соціалізації суспільства, тощо, 

вимагають трансформації управлінського обліку для цілей сталого розвитку. Так, досягнення 

Цілей сталого розвитку ООН, Всесвітній конгрес бухгалтерів і аудиторів 2010 р. назвав повну, 

достовірну інформацію, засновану на синергетичному поєднанні принципів бухгалтерського 
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обліку та сталого розвитку. В липні 2016 року Міністерством економічного розвитку і торгівлі 

України за підтримки ООН розпочато проведення національних консультацій з адаптації та 

локалізації порядку денного з питань розвитку до 2030 року та 17 Цілей Сталого Розвитку. 

Відповідно розроблено план заходів із імплементації розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з 

торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством із атомної енергії та їхніми державами-членами на 2016–2019 роки, зокрема й 

стосовно 13 розділу Угоди «Торгівля та сталий розвиток». Ефективність управління відповідно 

до нормативних актів ґрунтується на загальновідомій доктрині сталого розвитку, яка виходить з 

головного припущення, що якісні управлінські рішення та їх наслідки повинні базуватися на 

економічній, соціальній та екологічній відповідальності бізнесу. Становлення концепції сталого 

розвитку компаній відбувалося на перетині парадигм корпоративної соціальної відповідальності 

та сталого розвитку, кожна з яких пройшла особливі стадії формування і розвитку.  

Досягнення сталого розвитку у широкому розумінні має такі основні напрямки й 

аспекти: економічний, демографічний, соціальний, екологічний, культурологічний, 

прогностичний. Тому, сталий розвиток підприємства слід розглядати як сукупність завдань, 

засобів і методів їх вирішення, що забезпечує такий стан підприємства, завдяки якому 

своєчасно виявляються та збалансовано задовольняються найважливіші вимоги його 

ключових стейкхолдерів при підтримці власної економічної, соціальної та екологічної 

стійкості, здатної забезпечувати безперервне зростання. Вимоги, пов’язані зі сталим 

зростанням підприємства відображено на рис.1. 
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Рис     Вимоги, пов'язані із сталим розвитком  підприємства [ ] 

Водночас, облік виконує роль універсальної технології, яка дозволяє визначати не лише 

прибутковість господарської діяльності, а й відповідальність бізнесу перед державою і 

суспільством. Роль систематизатора руху інформаційних потоків із метою координації 

прийнятих управлінських рішень виконує обліковий процес. Для цілей сталого розвитку 

вчений Х. Джобстл (H. Jobstl) пропонує системи бухгалтерського обліку групувати натри 
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підсистеми: бухгалтерський (фінансовий та управлінський), соціальний (соціальна 

звітність,соціальний баланс, облік людських ресурсів, корпоративний соціальний аудит, 

система соціальних показників, звіт про додану вартість, звіт про розподіл доходів та 

екологічний облік (екологічний облік, облік екологічних витрат, облік природного капіталу, 

еко-баланси, еко-аудит,аналіз життєвого циклу продукції, екологічна звітність) [1]. 

Постійний зв’язок і чітка взаємодія систем сталого розвитку: економіка, навколишнє 

середовище та соціум, у зв’язку з традиційними видами господарських обліків забезпечить 

формуванню відповідної інформації на визначених рівнях управління і реалізацією цілей 

сталого зростання.  

Адаптація зарубіжного досвіду в практику вітчизняних підприємств сприятиме 

поєднанню бухгалтерської практики зі вже існуючим її обліково-інформаційним 

забезпеченням.  Техаський університет США, виявив, що 85% бізнес-структур повністю 

залежать від обліково-аналітичних ресурсів (облікової інформації), що генерується в режимі 

реального часу багатовимірними системами управління; 43% компанії, які не мають плану 

функціонування, у разі виникнення кризової ситуації не здатні відновити власну діяльність. 

Суб’єкти підприємництва, які склали план заходів у сфері інформаційної безпеки, 

контролінгу, логістики, енергозаощадження, страхування, мали менші, у 2,5 рази втрати 

доходів. Зазначене потребує орієнтації системи управління на концепцію сталого розвитку, 

на реалізацію її програм вітчизняними підприємствами на основі запровадження 

міжнародних стандартів та інструментів. 

Застосування управлінського обліку в умовах сталого розвитку ставить перед 

керівництвом підприємства конкретні завдання організаційного характеру, а саме: чи 

доцільне використання цього виду обліку; чи створювати управлінську бухгалтерію; який 

має бути порядок формування інформації про витрати, обсяг виробництва та систему 

контролю за цими показниками тощо. Величезний вплив на вирішення цих проблем мають 

галузеві організаційні та інші особливості конкретного підприємства, наявність внутрішньої 

й зовнішньої звітності тощо. Вирішальне значення при цьому мають відігравати розміри 

підприємства, потреби щодо забезпечення інформацією всіх рівнів управління та методики 

збору й опрацювання даних. Однак найбільші складності для успішного впровадження 

управлінського обліку обумовлені особливостями діяльності окремих ланок народного 

господарства. Для отримання максимальних результатів діяльності, досягнення бажаних 

результатів діяльності власного підприємства в майбутньому керівникам вже не достатньо 

знати, скільки коштує та чи інша продукція, для них важливо, чому вона стільки коштує, а 

головне, як зробити так, щоб її виробництво було вигідним. 
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Американським інститутом дипломованих громадських бухгалтерів (AICPA) визначено 

управлінський облік як практику, що поширюється за напрямами: стратегічному управлінні 

– посилення ролі фахівця з  управлінського обліку як стратегічного партнера в організації; 

ефективності управління – розвиток практики бізнес-рішень та управління продуктивністю 

організації; управлінні ризиками – виявлення, оцінка ризиків діяльності організації, 

складання звітів ризиків для досягнення цілей організації [2].  

У світлі трансформації управлінських парадигм на основі сталого розвитку,управління 

підприємством зумовлено: 

 нестабільністю зовнішнього середовища;  

 ускладненням організаційних структур управління; 

 більш високий рівень внутрішньо-корпоративних знань [2]. 

В найближчій перспективі саме стратегічний облік має стати найважливішим каналом 

надходження даних, необхідних для підготовки звітності про сталий розвиток, а також їх 

надійною інформаційною базою. На вирішення цих  завдань спрямований документ «Міжна-

родні принципи управлінського обліку» (Global Management Accounting Principles), 

розроблений і опублікований Інститутом присяжних бухгалтерів у галузі управлінського 

обліку (Chartered Institute of Management Accountants, CIMA) спільно з Американським 

інститутом дипломованих бухгалтерів (American Institute of Certified Public Accountants, 

AICPA) [3]. Водночас з означених Міжнародних принципів управлінського обліку випливає, 

що сучасний фахівець у сфері управлінського обліку повинен забезпечувати керівництво 

підприємства даними про стан бізнес-моделі, вміти розпізнавати і оцінювати виникаючі 

ризики; визначати види діяльності, якими підприємство може зайнятися в майбутньому. 

Вирішення завдань передбачає аналіз інформації і виявлення шляхів створення цінності 

бізнесу, оцінку перспектив, фокусування уваги на ризиках, витратах, а також на вартісному 

потенціалі можливих перспектив. При цьому в сучасних системах управлінського обліку має 

дотримуватися баланс між відомостями про минуле, сьогодення і майбутнє підприємства, 

внутрішніми і зовнішніми даними, фінансовою і не фінансовою інформацією. 

Варто зауважити, що необхідність інформації та її роль у забезпеченні ефективного 

управління підприємством зумовлюються тим, наскільки вона об’єктивно відповідає 

потребам управлінської діяльності. Тому вважаю, що згідно цілей сталого розвитку, при 

формуванні інформації повинен забезпечуватись принцип: максимум інформації при 

мінімумі кількості форм внутрішньої звітності. Визначений принцип має 

відповідатиме  поставленій меті управлінської діяльності підприємства, бути гнучким, 

інформація якого з чітко заданими параметрами, сприятиме відображенню фінансової 
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діяльності суб’єктів господарювання. Відповідно трансформація управлінського обліку на 

основі сталого розвитку визначатиме: 

 систему інформаційного забезпечення менеджерів для прийняття управлінських 

рішень; 

 структуру підрозділів підприємства – центрів відповідальності, окремих видів 

продукції на різних рівнях управління;  

 майбутнє, що забезпечуватиме плануванню діяльності підприємства; 

 система розробляється самим підприємством із застосуванням різних параметрів, що 

відповідають вимогам управління; 

 мету управління, стратегії розвитку підприємства, технологічні процеси  виробництва 

продукції; 

 підпорядкована запитам управлінської системи [3]. 

Отже, для прийняття внутрішніх управлінських рішень, управлінський облік сталого 

розвитку включає в себе еколого-соціальні орієнтовані аспекти та результати впливу на 

навколишнє (соціальне) середовище у вартісному і натуральному виразі. 

Орієнтація системи управління підприємства на сталий розвиток сприятиме процесу 

формування його обліково-аналітичного забезпечення, який виходить на якісно новий рівень, що 

дозволяє управляти бізнес-процесами, які відповідають за зміни в структурі капіталу; 

оперативно відновлювати діяльність після кризових станів; мінімізувати фінансові збитки; 

задовольняти вимоги клієнтів, акціонерів, управлінців; підтримувати ділову репутацію. 

Визначене може бути досягнуто під впливом інтеграційних процесів та емерджентності 

дисипативних структур системи бухгалтерського обліку; надати сучасну інтерпретацію 

майнових інтересів користувачів; знизити інформаційні ризики й подолати інформаційну 

асиметрію в контексті онтогенезу суб’єкта господарювання. 
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ПОРЯДОК ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ І ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ В 

БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ ВІДПОВІДНО ДО НОВОГО ПЛАНУ РАХУНКІВ 

Запаси для будь-якого суб’єкта господарювання є вагомою складовою оборотних 

активів. В забезпеченні господарської діяльності бюджетних установ, запаси теж відіграють 

не останню роль. Від методологічних та методичних аспектів їх обліку залежить порядок 

формування окремих витрат установи, а також порядок відображення даних у звітності. 

Малоцінні і швидкозношувані предмети (МШП) - це матеріальні цінності, які і 

коштують недорого, і служать недовго, а їх назва говорить вже сама за себе. Але не варто 

квапитися з висновками з приводу їх значення у діяльності бюджетних установ. МШП, як 

маленькі гвинтики, без яких не буде працювати жоден механізм. І справді, складно уявити 

установу, котра б не використовувала у своїй діяльності канцтовари, предмети конторського 

та господарського облаштування тощо. Тож з огляду на значне поширення МШП, слід 

приділити належну увагу правильності їх обліку. Особливо актуальним питання щодо 

порядку обліку МШП стало у світлі запровадження нового Плану рахунків.  

Малоцінні та швидкозношувані предмети, які використовують не більше одного року 

або протягом операційного циклу, якщо він більше одного року, для цілей бухгалтерського 

обліку визнають запасами. Це визначено пунктом 2 розділу ІІ Національного положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі (НП(с)БОДС) 123 «Запаси», 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202 [4]. 

Відповідно до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в 

державному секторі, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 

№ 1219, для обліку МШП призначено субрахунок 1812 «Малоцінні та швидкозношувані 

предмети». На цьому субрахунку обліковують: МШП на складі; МШП спеціального 

призначення, що мають специфічне призначення і обмежене короткотермінове застосування 

в окремих галузях [8].  

Нині МШП обліковують як звичайні запаси, тобто без створення фонду МШП. Адже у 

Плані рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженому наказом 

Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203 субрахунок для обліку фонду МШП 

відсутній [7]. 

Утім, свої корективи в облік МШП вносить пункт 37 розділу II Методичних 

рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору, затверджених 
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наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11. Адже він вимагає, аби вартість 

МШП, які передані в експлуатацію, виключали зі складу активів (списували з балансу). А 

для забезпечення їх зберігання організовували протягом строку фактичного використання 

оперативний кількісний облік за місцями експлуатації таких МШП, який ведуть матеріально 

відповідальні особи [2]. 

Однак, наразі порядок ведення такого оперативного обліку МШП чинним 

законодавством не регламентовано. Відтак кожна бюджетна установа повинна самостійно 

прописати порядок його ведення у наказі про облікову політику. Зокрема, необхідно 

визначити: — порядок здійснення оперативного обліку. У окремому додатку до наказу про 

облікову політику слід навести форму документа для оперативного обліку МШП. За основу 

можна взяти форму Книги складського обліку запасів; — відповідальних осіб за ведення 

такого обліку. Це може бути завгосп, завскладом або інша особа, призначена керівником 

установи; — види (групи) МШП, котрі підлягають такому обліку.  

Адже оперативний облік деяких видів МШП є практично неможливим та абсолютно не 

доцільним з погляду раціональності використання робочого часу працівників. І насамперед 

це стосується канцтоварів, бланків бухгалтерських документів та інших подібних предметів. 

Тож установа може або встановити мінімальну граничну вартість МШП для ведення 

оперативного обліку, або чітко указати види таких МШП. 

Слід зазначити, що загальні правила обліку МШП майже не змінилися.  

Первісною вартістю МШП є: — собівартість у сумі фактичних витрат у разі придбання 

за плату; — виробнича собівартість у разі виготовлення власними силами установи; — 

справедлива вартість на дату отримання для безоплатно отриманих МШП від юридичних та 

фізичних осіб; — балансова вартість у випадку безоплатного отримання від суб’єктів 

державного сектору, а також у разі отримання у результаті обміну на інші запаси; — чиста 

вартість реалізації або оцінка можливого їх використання у разі отримання у процесі 

ремонту і поліпшення (модернізації, добудови, реконструкції тощо), ліквідації основних 

засобів, а також у випадку виявлення надлишків під час інвентаризації. 

Відповідно до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків 

бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 р. № 333, 

видатки на придбання (виготовлення, безоплатне отримання) МШП слід здійснювати за 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» [1]. 

Всі господарські операції з надходження, руху та вибуття МШП оформлюються 

первинними документами, які затверджені наказом Державного казначейства «Про 

затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про 

їх складання» від 18.12.2000 р. № 130 [6]. 
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Для ведення синтетичного обліку МШП застосовуються облікові регістри — меморіальні 

ордери.  З 12.12.2017 року набрав чинності Наказ Міністерства фінансів України від 08.09.2017 

р  № 755 «Про затвердження типових форм меморіальних ордерів, інших облікових регістрів 

суб'єктів державного сектору та порядку їх складання» [5].  

Зокрема, операції з надходження МШП відображаються у меморіальному ордері № 4 

«Накопичувальна відомість за розрахунками з дебіторами» або в меморіальному ордері № 6 

«Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами». А от інформація про рух та 

вибуття МШП узагальнюється на рахунках бухгалтерського обліку у меморіальному ордері 

№ 10 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та 

швидкозношуваних предметів. 

Неможливо також не згадати про фонд у МШП. А точніше, слід наголосити на його 

відсутності. Починаючи з цього року про формування такого фонду при надходженні МШП 

можна забути. 

Що стосується минулорічних МШП, під час оприбуткування яких був створений фонд 

у МШП, то залишки за субрахунком 411 «Фонд у малоцінних та швидкозношуваних 

предметах за їх видами» переноситься на новий субрахунок 5512 «Накопичені фінансові 

результати виконання кошторису» [3]. 

Починаючи з 2017 року порядок списання є загальним для всіх запасів, у тому числі й 

для МШП. Власне це логічно і закономірно, адже підхід до обліку одного виду активів має 

бути єдиним. Разом з тим головною метою запровадження нових Плану рахунків та Типової 

кореспонденції є відображення всіх господарських операцій відповідно до вимог 

Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі. 

Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі, зокрема щодо обліку 

запасів бюджетних установ, сприяє наближенню вітчизняної облікової практики до 

міжнародних стандартів, а отже дозволяє створити адекватне інформаційне забезпечення 

управління державними фінансами. 
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ОЗДОРОВЛЕННЯ ФІРМИ 

В умовах сьогодення цілий ряд вітчизняних підприємств зазнає негативного впливу 

наслідків фінансово-економічних трансформацій національної економіки та змін 

податкового законодавства і перебуває у тяжкому фінансовому становищі, що межує з 

банкрутством і ліквідацією. Саме тому вважаємо, що санаційний аудит є передумовою 

фінансового оздоровлення багатьох підприємств в Україні, попередження їх банкрутства та 

ліквідації та має зайняти належне місце у системі антикризового управління кожного 

стратегічно орієнтованого підприємства.  

В контексті фінансового оздоровлення та антикризового управління підприємством 

санаційний аудит необхідно розглядати як комплекс заходів, який передбачає проведення 

поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємства-боржника, що 

знаходяться у фінансовій кризі, з метою його оздоровлення, задоволення в повному обсязі 

або частково вимог кредиторів, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) 

зміну організаційно-правової та виробничої структури підприємства-боржника, запобігання 

банкрутства та його ліквідації [2, С. 77]. 

Метою санаційного аудиту є оцінка санаційної спроможності підприємства на підставі 

аналізу його фінансово-господарської діяльності та наявної санаційної концепції. На відміну 

від звичайного аудиту санаційний аудит спрямований не на перевірку достовірності 

фінансово-господарської діяльності підприємства, а на розробку та реалізацію плану санації, 
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оцінку даних фінансового аналізу, виявлення причин фінансових утруднень, можливостей 

поліпшення використання фінансових ресурсів, прискорення обороту засобів і зміцнення 

фінансового становища.  

За допомогою санаційного аудиту визначається ряд показників, які дають змогу 

отримати користувачам необхідну інформацію про теперішній стан підприємства-боржника, 

довгострокові перспективи його розвитку, доцільність ліквідації чи вкладення коштів у його 

санацію. А від висновків за результатами санаційного аудиту залежать рішення санаторів, 

кредиторів, господарського суду щодо доцільності ліквідації підприємства, застосування 

процедури санації чи укладання мирової угоди, зокрема: 

- якщо виробничий потенціал підприємства зруйновано, структура балансу 

незадовільна, ринки збуту продукції втрачено, стратегія розвитку підприємства відсутня, 

концепція санації недосконала, то робиться висновок про санаційну неспроможність 

підприємства та доцільність його ліквідації; 

- якщо санаційний аудит показав, що підприємство має реальну можливість відновити 

платоспроможність, має достатньо підготовлений менеджмент, ринки збуту продукції, а 

також реальні можливості для залучення фінансових ресурсів зовнішнього санатора, то 

робиться висновок про можливість проведення його санації [5]. 

Саме тому, в процесі фінансового оздоровлення вітчизняних підприємствах, які зазнали 

впливу фінансової кризи, проведення санаційного аудиту дає змогу оцінити, наскільки воно 

готове до погашення своїх боргів і відповісти на запитання, наскільки воно є фінансово 

незалежним, збільшується чи зменшується рівень цієї незалежності, відповідає стан активів і 

пасивів підприємства цілям його господарської діяльності тощо. Якщо у висновках за 

результатами санаційного аудиту буде визначено, що підприємство має можливість 

відновити платоспроможність, то інвестори, дивлячись на реальність отримання прибутку, 

будуть вкладати кошти у фінансове оздоровлення та розвиток такого підприємства. 

Відповідно до цього, найбільш повно значення і місце санаційного аудиту при 

фінансовому оздоровленні і у системі антикризового управління підприємством 

проявляється на другому та третьому етапі його проведення. 

Так на другому етапі санаційного аудиту проводиться оцінка глибини фінансової кризи 

підприємства шляхом розрахунку та аналізу фактичних показників та тенденцій, які 

характеризують фінансовий стан підприємства та рівень ефективності його виробничо-

господарської діяльності. Аналіз фінансового стану підприємства полягає в:  

- оцінці динаміки та структури валюти балансу;  

- дослідженні та наданні висновків по джерелам власних коштів,  структурі 

дебіторської (кредиторської) заборгованості;  
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- аналізі структури активів та пасивів, формування та використання прибутку. 

В процесі аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства проводять:  

- дослідження та аналіз сфери виробництва;  

- аналіз складу та ефективності використання основних виробничих фондів, трудових 

ресурсів;  

- огляд конкурентного середовища;  

- аналіз ефективного складу об’єктів соціального, культурного побуту та 

незавершеного будівництва;  

- оцінку екологічної сфери тощо. 

Після цього переходять до наступного, третього, етапу санаційного аудиту – виявлення 

причин і симптомів фінансової кризи підприємства та «вузьких місць» в його діяльності. 

Зокрема, визначають та аналізують рівень ліквідності та рентабельності підприємства, величину 

Cash-Flow, якість менеджменту, відносини із державними органами, засновниками, 

споживачами, виробничими партнерами, кредиторами та інвесторами тощо. Проявом наявності 

у підприємства «вузьких місць» є дефіцит ліквідності, високий рівень заборгованості та 

собівартості продукції порівняно з конкурентами, прорахунки в інвестиційній діяльності, 

відсутність ефективної системи контролінгу, низька якість маркетингу тощо. 

Лише після цього можна визначити санаційну спроможність підприємства-боржника, а 

від так і прийняти виважене та обґрунтоване рішення про ліквідацію чи доцільність 

проведення санації даного підприємства.  

Ті підприємства, які при фінансовому оздоровленні та антикризовому управлінні чільне 

місце відводять санаційному аудиті можуть констатувати, що завдяки ньому завжди 

виявляються необхідні зовнішні та внутрішні фінансові джерела, своєчасно проводиться ряд 

організаційних і виробничо-технічних вдосконалень, що забезпечують виведення 

підприємства з кризи (нормалізацію виробничої діяльності та уникнення оголошення 

підприємства-боржника банкрутом з наступною його ліквідацією), а в довгостроковому 

періоді ще й досягнення зростання рентабельності та конкурентоспроможності. 

В результаті проведеного дослідження нами було визначено та обґрунтовано, що в 

умовах постійної нестабільності національної економіки багато підприємств в Україні 

стикаються із проблемою неплатоспроможності та банкрутства. З метою попередження 

впливу кризових явищ і зменшення їх негативних наслідків на підприємстві доцільно 

застосовувати санаційний аудит як важливу складову системи антикризового управління та 

фінансового оздоровлення підприємства. Ми вважаємо, що завдяки періодичному 

проведенню санаційного аудиту вдасться значно підвищити ефективність та своєчасність 
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прийняття антикризових рішень в цілому. В протилежному випадку проведення фінансового 

оздоровлення підприємства буде малоефективним і обмеженим. 
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РОЗВИТОК ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА 

СВІТІ 

Публічне управління та адміністрування в різних країнах світу відрізняється незалежно 

від їх системи управління. Сьогодні публічне управління та адміністрування часто 

ототожнюють з  державним управлінням, яке часто розглядається як таке, що включає певну 

відповідальність за впровадження у  життя державної  політики та розпоряджень урядів. 

Зокрема, це планування, організація, керівництво, координація та контроль державних, 

публічних та адміністративних послуг.  Публічна (державна) адміністрація в межах різних 

держав існує на центральному, локальному та місцевому рівнях. Тож відносини між різними 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BD.%20%D0%9D%D0%B0%D1%86.%20%D1%83%D0%BD-%D1%82%D1%83
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BD.%20%D0%9D%D0%B0%D1%86.%20%D1%83%D0%BD-%D1%82%D1%83
http://studall.org/all-32345.html
http://studall.org/all-32345.html
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гілками влади становлять  проблему розвитку публічного управління. Органи публічної 

службив деяких країнах світу зазвичай називають державною службою.  

Публічне (державне) управління та адміністрування в Україні та світі має давнє 

походження. У давнину єгиптяни та греки організовували державні справи, а головні 

посадові особи вважалися головним чином відповідальними за здійснення правосуддя, 

підтримання правопорядку та надання консультацій.  Римляни розвинули в своїй імперії 

більш складну систему, створюючи чітку адміністративну ієрархію для правосуддя, 

військової справи, фінансів та оподаткування, зовнішніх справ та внутрішніх справ, кожна з 

яких мала своїх головних державних службовців. Складна адміністративна структура, 

пізніше ініційована  римо-католицькою церквою охопила всю Римську імперію, з ієрархією 

офіцерів, які звітували через своїх командуючих імператорові. Ця складна структура зникла 

після падіння Римської імперії. 

Ранні європейські адміністративні структури розвивалися в королівствах ще 

в середньовічний період. До кінця XII століття службові обов'язки в цих країнах були погано 

визначені, часто вони накладалися та повторювалися. Винятками розвитку адміністративних 

структур були службові обов'язки деяких посадових осіб:дворецький (відповідальний за 

надання вина), стюард (відповідальний за святкові заходи), камергер (отримував та 

виплачував гроші, що зберігалися в королівській спальні), та канцлер (зазвичай священик, 

відповідальний за написання та застосування печатки на ім'я монарха). З XIII століття 

розпочався розподіл між чисто домашніми функціями королівств та функціями, пов'язаними 

з управлінням державою.  Канцелярія канцлера, яка завжди займалася державними справами, 

вижила, щоб стати найважливішою ланкою між судами та радниками. Розподілом праці в 

цих органах займались секретарі монархів, які спочатку мали низький статус в дворянських 

зібраннях а пізніше  були першими професійними державними службовцями в Європі в 

сучасному розумінні. Близькість секретарів до монарха дала їм більше знань про королівські 

наміри та їх відносна постійність надавала їм більшого досвіду у конкретних державних 

питаннях, ніж можна було б знайти серед найбільш титулованих дворян на раді. Їм також 

допомагали прислужники,  тож незабаром вони стали повноправними членами ради. 

Основи сучасного державного управління в Європі були закладені в Пруссії наприкінці 

XVII-.XVIII ст. Королівство Пруссії вважали жорстко централізованим, що дозволяло 

забезпечити в державі стабільність. Головні зусилля були спрямовані, перш за все, на 

придушення автономії міст та ліквідацію феодальних привілеїв аристократії. Тому державні 

службовці призначалися центральним урядом для управління провінціями, де їхніми 

обов’язками було вони управління землями та організація військ. Також вони контролювали 

адміністрацію муніципалітетів та комун. Ці посадові особи були призначені центральним 



149 

урядом і були відповідальними за це, на вершині управління був суверен. Цю централізовану 

систему було посилено шляхом створення спеціального корпусу державних 

службовців. Спочатку ці державні службовці королівства були вислані для ведення 

військовими справами, вербуванням, приготуванням та проведенням воєн та з часом вони 

поширювали своє управління на громадськість та  соціальне життя. 

Після Другої світової війни багато країн розробили ефективні адміністративні 

структури управління та органи підготовлених державних службовців. Організація 

Об'єднаних Націй (ООН) спільно з урядами розвинених країн почала розробляти програми 

підготовки державних службовців з слаборозвинених країн. Різні міжнародні організації, 

включаючи Організацію економічного співробітництва та розвитку і Світовий банк, 

підтримували установи з підготовки адміністраторів у менш розвинених країнах. Серед 

таких установ Арабський Інститут планування в Кувейті, Арабська організація 

адміністративних наук в Йорданії та міжамериканська школа державного управління в 

Бразилії. Державні службовці з менш розвинених країн також вивчали управління та 

адміністрування в Інституті соціальних досліджень в Гаазі, Нідерландах, Інститут 

досліджень місцевого самоврядування в Бірмінгемі, та Міжнародному інституті державного 

управління в Парижі. 

У сучасних умовах у Сполучених Штатах та деяких інших країнах публічна служба 

протиставляється іншим органам, що обслуговують державу, такими як військовослужбовці, 

судові органи та поліція. Спеціалізовані послуги, які іноді називають науковими або 

професійними цивільними службами, надають технічну, а не загальну адміністративну 

підтримку. Традиційно в більшості країн також відбувається розмежування між публічною 

службою та тими особами, які за кордоном займаються дипломатичними обов'язками. Таким 

чином, публічний службовець є однією з груп осіб, які безпосередньо працюють у управлінні 

внутрішніми справами держави, роль та статус яких не є політичними та військовими. 

Проте деякі характеристики є загальними для всіх публічних служб. Публічні 

службовці розглядаються як професійні радники тих, хто формулює державну політику. У 

деяких країнах є вимоги щодо вступу на кар'єру публічного службовця, це навчання у вищих 

навчальних закладах для підвищення  кваліфікації у різних галузях, таких як бухгалтерський 

облік, публічне управління та адміністрування, економіка, медицина та інженерія. Серед 

кандидатів на посади в деяких країнах доцільна юридична підготовка а в деяких вимагають 

додатково технічну та академічну освіту. Незалежно від кваліфікації, особи що працюють в 

публічній  службі, повинні бути професійними в тому сенсі, що їхній досвід щодо 

управління державною політикою може бути ефективним, якщо вони здобули знання та 

отримали практичний досвід в різних напрямках діяльності суспільства. Публічні службовці 
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повинні консультувати, попередити та допомагати службам, відповідальним за втілення 

державної політики в життя країни, і, коли це буде вирішено, забезпечити організацію для її 

реалізації. Відповідальність за прийняття політичних рішень лежить на політичних членах 

виконавчої влади. За законом, публічна служба захищена від політичного впливу. 

Розвитку публічного управління та адміністрування в Україні притаманна велика 

кількість проблем, успадкованих від колишнього Радянського Союзу, серед яких громіздкий 

процес прийняття рішень, бюрократія і нечітке розмежування компетенції між урядовими 

відомствами. Існуюча система підготовки, прийняття і реалізації документів, які виражають 

політику держави, гальмує здійснення реформ, покликаних покращити рівень життя в країні. 

Очевидно, що без зміни підходів в роботі державних відомств уже сьогодні, численні 

перешкоди на шляху до залучення інвестицій та економічному розвитку країни будуть 

усуватися дуже повільно, або ж будуть виникати знову чи підмінюватися новими 

нормативними актами. Успішне проведення реформ зробить державний сектор менше 

схильним до корупції і бюрократизму та покращить загальний імідж країни, що дозволить 

стати на інший шлях та взяти прискорений курс на розвиток і зростання економіки України.  

Публічне управління та адміністрування реалізується публічними службовцями, які 

працюють у публічних організаціях i виконують широке коло завдань. Відповідно до 

“Концепції реформування публічної адміністрації в Україні” компетенція публічних 

службовців обмежується виконанням організаційно-розпорядчих та консультативно-

дорадчих функцій: “публічними службовцями є особи, що обіймають адміністративні 

посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих 

функцій”. Наведене визначення не враховує контрольно-наглядових та інших управлінських 

функцій, а також надання адміністративних і публічних послуг. У зв’язку з цим виникає 

потреба визначення понять публічної та державної служби та її співвідношення. У 

“Концепції реформування публічної адміністрації” публічна служба розглядається як 

професійна, політично нейтральна цивільна служба в органах державної влади та органах 

місцевого самоврядування. 

Отже, термін публічна служба наголошує на причетності до цієї служби органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування і недержавних організацій, які 

здійснюють надання населенню публічних послуг. Оскільки влада поділяється на виконавчу, 

законодавчу і судову гілки, під публічною службою доцільно розуміти професійну цивільну 

службу в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших публічних 

організаціях, підприємствах і установах, що надають публічні послуги. Відтак основною 

ознакою, за якою слід здійснювати віднесення конкретних установ та їх персоналу до 
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публічної служби (яка включає в себе державну службу у загальновизнаному науковому і 

законодавчо підтвердженому розумінні) можна вважати “публічність” організацій. 

Також одним з критеріїв віднесення організацій до публічного сектору може бути 

форма власності та фінансування. Однак розгляд організацій у площині “державні – 

приватні” не враховує комунальні підприємства та численні громадські структури, діяльність 

яких пов’язана із реалізацією суспільних інтересів і наданням публічних послуг. 

Недоцільність використання цього критерію підтверджується й тим, що публічне 

адміністрування історично пов’язувалось з управлінням державними органами, а починаючи 

з 1990-х рр. термін почали поширювати і на недержавні організації, які також здійснюють 

надання схожих публічних послуг. 
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ДОКТРИНА АКТИВІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ОСВІТЯН І НАУКОВЦІВ У 

ДЕРЖАВОТВОРЧОМУ ПАТРІОТИЗМІ НАЦІЇ 

Необхідність подальшої активізації прогресивних зусиль України у входження в 

світову фінансово і технологічно розвинуту ринкову систему буде обмежуватись зростанням 

зовнішнього тиску, оскільки прибутковість господарювання тісно пов’язана з 

конкурентоспроможністю та технологічними можливостями виробництва, і вихід на кожен 

усереднено вищий щабель у глобальній економічній системі даватиметься важче. Окрім 

того, доцільно враховувати й посилення негативної тенденції української економіки на 

експлуатацію мінерально-сировинних ресурсів, а не знань (мізгів). Виходячи з наведеного, 

вчасна реакція конкретної держави на нарощування конкурентоспроможності та врахування 

особливостей глобальних викликів забезпечуватиме відповідний потребам поступ, зокрема, і 

через формування об’єктивних підходів до мотивації творчості та реалізацію знань.  

Обєктивно, що розглядувана тематика наявна в околі наукових інтересів ряду 

зарубіжних та вітчизняних дослідників. Однак, у вже проведених дослідженнях практично не 

вироблено достатньо прозорих та чітких критеріїв щодо управління результативністю 
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наукової діяльності через систему оцінювання та порівняння публікаційної активності 

вченого та взаємозв’язку цієї активності із задіяними фінансовими ресурсами[1]. 

Метою дослідження є виділення як особливостей та інструментарного апарату 

оцінювання і порівняння публікаційної відкритості та активності науковця у 

глобалізованому науковому просторі, так і управлінсько-мотиваційних положень, які це 

забезпечують, виходячи з зарубіжного досвіду та стратегіології розвитку в реаліях України. 

Управлінська доктрина у виробленні дієвого інструментарію оцінювання як освітянина, 

так і науковця у системі наукового пошуку вимагає уваги до сучасних методів, які 

появилися, виходячи із завдань та інтересів. Зазначене обумовлене: зростаючою 

конкуренцією наукових інституцій за бюджетне державне фінансування, оскільки по 

відношенню до ВВП воно в Україні скорочується (впливаючи тим і на співвідношення 

обсягу виконаних робіт у ВВП – рис. 1, табл. 1); загострюються тенденційні прояви 

конкуренції за зайняття управлінських позицій на рівні наукової чи навчальної організації (за 

певного послаблення вимог до захисту дисертаційних робіт появилась когорта захищених 

молодих вчених у наукових відділах чи на кожній кафедрі); зі сторони держави та платників 

податків формується увага до контролю за фінансовими затратами на дослідження та 

рентабельністю інвестицій.  

 

Рис     Динаміка питомої ваги обсягу виконаних робіт наукового характеру у ВВП 

України (І, ІІ, ІІІ – характерні етапи змін обсягу; Іʹ, IIʹ – епізодично-нестійкий підйом у 

обсягу) 

Джерело: запропоновано автором за даними Державної служби статистики України 

(http://ukrstat.gov.ua). 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

П
и
т
о
м
а
 в
а
г
а
 о
б
ся
г
у
 в
и
к
о
н
а
н
и
х
 

н
а
у
к
о
в
и
х
 і
 н
а
у
к
о
в
о

-т
ех
н
іч
н
и
х
 

р
о
б
іт
у
 В
В
П
, 
%

 

Роки 

І І/ ІІ ІІ/ ІІІ 

http://ukrstat.gov.ua/


153 

Таблиця 1 

Етапні параметри спаду питомої ваги обсягу виконаних робіт наукового характеру  

у ВВП України 

Етап a b 
Кореляційний 

коефіцієнт 

І 94,74 -0, 047 0,9725 

ІІ 149,46 -0,074 0,9841 

ІІІ 92,2 -0,045 0,9286 

Підкреслимо, важливе місце у творенні сучасної, європейської України має відводитись 

науці, а серед особливостей її активізації дослідники зазначають управлінську потребу у 

здійсненні українською наукою цілеспрямованих кроків у максимізації відкритості власного 

публікаційного доробку, щоб наукові публікації були доступними для зовнішнього середовища, 

могли бути вчасно ним оцінені, використані у подальших наукових дослідженнях та 

процитовані з врахуванням пріоритетності. Виходячи з наведеного, управлінська потреба щодо 

активізації як числа публікаційних новинок, так і їхнього поширення у науковому просторі, є 

чільною, оскільки дозволяє, крім іншого, уникати необґрунтованого дублювання наукових 

досліджень, оперативно впливати на систему підготовки кадрів вищої кваліфікації та 

раціональніше використовувати кошти платників податків, забезпечуючи тим підвищення рівня 

проявності державотворчого патріотизму нації [1]. 

Окрім того, увага до новаційного сегменту освітян і науковців через нарощування 

якості їхніх досліджень дозволяє: розширювати коло нових студентів, залучати зовнішніх 

перспективних наукових працівників, отримувати доступ до нових інвестицій, а сумарно до 

можливостей переходу в статус навчально-дослідницької установи (відкриваються 

перспективи до збільшення бюджетних асигнувань та зміни тарифних розрядів 

професорсько-викладацького складу, більшої автономії у вирішенні справ функціонування). 

Означене обґрунтовано вимагає задіювання у кожному науковому чи навчальному закладі 

системи об’єктивних даних щодо оцінювання наукових здобутків для прийняття відповідних 

управлінських рішень. В останнє десятиліття науковий рівень окремого працівника чи цілого 

колективу загалом усе частіше вимірюють на основі рейтингування (тобто який рейтинг 

займають його публікації у міжнародній системі індексу-цитат та сукупні дані цитування 

наукових журналів – так звані імпакт-фактори). 

Серед методів для оцінювання публікаційної відкритості і результативності вчених 

своєю перспективністю виділяються підходи з застосуванням наукометричних баз даних 

щодо видань (Scopus, Web of Science Core Collection (WoS),Google Scholar тощо). Водночас, 

наявні і інші, більш загальнодоступні, міжнародні бібліометричні бази і репозитарії, які 

дозволяють покращити «видимість» науковця, зокрема, до них відноситься інформаційно-

аналітична система «Бібліометрика української науки», яка дозволяє її забезпечити через 
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можливість у середовищі Google Scholar створювати бібліометричний профіль конкретного 

вченого (його візитна картка в Interneti). Через даний профіль можливо побачити як 

науковий доробок вченого, так і його місце в рейтинговій системі (сфера наукової діяльності, 

списки публікацій, індекси та діаграма цитувань тощо).  

Відчутні зрушення в напрямі управління науковим середовищем та мотивацією у 

системі публікаційної відкритості і активності пройшли за останні десятиліття в Китаї. Так, у 

цій державі за майже тридцять років вибудувано прозору архітектоніку матеріального 

стимулювання науковців, які публікують свої статті у рейтингових виданнях. Зокрема, за 

даними спільних досліджень китайських та канадських дослідників, матеріальна винагорода 

стала широко розповсюдженою практикою для вчених Китаю, які публікують свої праці та 

можуть за них отримувати більше 100 тис. доларів США за одну.  

Зазначимо також, що американська Ліга плюща (IvyLeague) – асоціація восьми 

найстаріших університетів розташованих у семи штатах на північному сході США (табл. 2) 

має загальновизнані результати в управлінні науковою активністю вчених.  

Так, асоціативні члени Ліги плюща входять в число 15 найкращих коледжів і 

університетів США за рівнем надання освітніх послуг та проведення наукових досліджень. 

Окрім того, вони ж входять у топ-100 кращих університетів світу за глобальним рейтингом 

Times Higher Education World University Rankings (табл. 2), а загалом у першу сотню 

кращих входить 40 університетів США. Серед українських навчальних закладів (згідно цього 

рейтингу) у 800-1000 входить Київський національний університет імені Тараса Шевченка, а 

трохи вище (1001+): Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний 

технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» та 

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. 

Доцільно підкреслити, що асоціативні комплекси, подібно до американських 

університетів Ліги плюща, наявні і в інших державах, зокрема: 

 Група восьми – об'єднання восьми провідних університетів Австралії. 

 Оксбридж – Оксфорд і Кембридж у Великій Британії (1 та 2 місця у рейтингу Time 

Higher Education: THE World University Rankings 2017–2018). 

 Пісковикові університети (Австралія) – об'єднання найстаріших університетів 

Австралії. 

 Сім сестер – асоціація семи найстаріших і найпрестижніших жіночих коледжів 

США. 

Ґрунтуючись на ефективному досвіді функціонування та управлінської переваги 

розглядуваних організаційних структур, на думку автора, з позиції стратегіології розвитку 

доцільно таку асоціацію створити і в Україні, де були б сконцентровані найвідоміші класичні 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B8_(%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%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
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%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
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BC_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D1%96)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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університети (можливо з не менше як столітньою історією, тобто засновані до початку ХХ 

століття) з відповідним фінансовим забезпеченням та врахуванням специфіки розміщення і 

віддачі регіональних наукових центрів НАН і МОН України. 

Таблиця 2 

Характеристика американських університетів Ліги плюща 

Заклад, 

рік заснування 

Розташування Кількість 

студентів, 

тис  

Академічний 

персонал, тис  

Бюджет, 

млрд  дол  

Рейтинг за 

THE World 

University 

Rankings 

Браунський 

університет, 1764 

Провіденс, 

штат Род-Айленд 
8,7 0,7 3,2 50 

Гарвардський 

університет, 1636 

Кембридж, 

штат Массачусетс 
21,2 4,7 36,4 6 

Дартмутський 

коледж, 1769 

Гановер, 

штат Нью-

Гемпшир 

6,1 0,6 4,5 89 

Єльський 

університет, 1701 

Нью-Гейвен, 

штат Коннектикут 
11,7 4,1 23,9 12 

Колумбійський 

університет, 1754 

Нью-Йорк, 

штат Нью-Йорк 
22,9 3,8 9,2 14 

Корнельський 

університет, 1865 

Ітака, 

штат Нью-Йорк 
20,6 2,9 6,2 19 

Пенсильванський 

університет, 1740 

Філадельфія, 

штат Пенсильванія 
20,6 4,5 9,6 10 

Принстонський 

університет, 1746 

Принстон, 

штат Нью-Джерсі 
7,6 1,2 21,0 7 

Джерело: сформовано автором за даними Times Higher Education (THE) http://gtmarket.ru/ratings/the-

world-university-rankings/info. 

Об’єктивно, до таких пріоритетних особливостей при поглибленому наукометричному 

аналізі відкритості та результативності (зокрема, порівнянні) доцільно відносити і 

враховувати ще фінансові витрати, тобто скільки коштів витрачається на одного науковця і 

на одну публікацію, та відповідну галузь. В Україні певну гордість і творчу наснагу створює 

відчуття того, що відповідально працюєш не лише за гроші, а за те, що любиш свою справу, 

професію, тобто поважаєш людей для яких і працюєш. Однак, у прогресуючому ринковому 

середовищі саме цією любов’ю працедавцям не слід зловживати, оскільки вже у ближчій 

перспективі питання безгрошів’я, розмитість управлінсько-мотиваційних засад в умовах 

відкритості кордонів, можуть призвести до загрозливих втрат дисциплінованих, патріотично 

налаштованих та кваліфікованих працівників, що обумовить подальше відставання у різних 

галузях національного господарства з катастрофічними наслідками (вже не акцентуючись 

лише на науковій сфері).  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%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
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%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
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4-%D0%90%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%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
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%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
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6_(%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%80)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D1%8C%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
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D1%8C%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
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D0%BD_(%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%B9%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
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%B9%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
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%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
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%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
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_(%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%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
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%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
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%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
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%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
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96
http://gtmarket.ru/
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Стратегіологічно в Україні при проведенні реформуючих заходів доцільно дієво 

підійти до проблематики підняття оплати праці з урахуванням означених пропозицій щодо 

оцінювання науковців на основі цитованості й рейтингування, оскільки це недопустимо, що 

український професор отримує зарплату як касир чи охоронець у супермаркеті (вже не 

кажучи за будівельників чи працівників виконавчої служби), затративши значний проміжок 

власного життя на відповідний ранговий етап (який підтверджується державою відповідними 

документами).  

Перспективність пропонованого полягає в оптимізації використання наукового 

потенціалу території, його наближення до потреб споживача, активізації публікаційної 

відкритості і результативності через управлінсько-мотиваційні інструменти, підвищення 

розуміння науковцями ідеології державотворчого патріотизму нації і власного місця у ньому 

та ефективного використання коштів платників податків в інтересах стимулювання 

соціально-економічного зростання і розвитку держави.  
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СИСТЕМА ПУБЛІЧНОГО  АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ: СТАНОВЛЕННЯ ТА 

РОЗВИТОК 

В Україні публічне адміністрування переживає складну трансформацію, що 

визначається Законом про адміністративну реформу. Необхідність реформування та 

нагальність якісних змін викликані низкою проблем, які, перш за все, стосуються створення 

науково-методологічного підґрунтя публічного адміністрування, усвідомлення його 

провідної ролі в процесі здійснення регіонального управління та місцевого самоврядування, 

створення передумов для ефективності реалізації публічного  адміністрування,  визначення 

рівня владних повноважень на місцях, формування місцевих бюджетів та їх цільового 

розподілу, формування та розподілу синтезованого (людського, інтелектуального й 

соціального) капіталу . 



157 

Публічне адміністрування трактується у широкому та вузькому сенсі. У вузькому 

значенні публічне адміністрування тісно пов’язане із виконавчою гілкою влади й 

розглядається як професійна діяльність державних службовців та осіб, що працюють у 

соціальній сфері, у неурядових організаціях, в установах та організаціях, що мають 

бюджетне фінансування й існують на спонсорські кошти з метою забезпечення 

життєдіяльності країні на рівні державного, регіонального та місцевого управління й 

здійснюють вивчення, розробку і впровадження публічної політики. Публічне 

адміністрування у широкому сенсі пов’язане з функціонуванням усіх гілок влади: 

законодавчої, виконавчої та судової, а тому і з архетипами демократії .  

Ми поділяємо думку провідних науковців О. Амосова, Н. Гавкалової, В. Мартиненка, 

О. Радченка та ін. про те, що публічне адміністрування – це модифікація класичного 

менеджменту в різних сферах життєдіяльності всього суспільства, тобто планування, 

організація та мотивація з акцентом на контролі за формуванням та використанням ресурсів, 

що має за мету їх ефективне використання органами влади (у тому числі, регіональними 

та місцевими), бізнесом, громадянами (всі зацікавлені сторони), і за процесом надання 

публічних послуг [1, с.7].  

Проте, як свідчать дані наукових досліджень, діюча система публічного 

адміністрування в Україні залишається неефективною, корумпованою та внутрішньо 

суперечливою,  що є суттєвою перешкодою на шляху до позитивних змін у суспільстві та 

державі. Недостатній рівень прозорості та відкритості у сфері державного управління, 

нечіткість розмежування політичної та адміністративної сфер, недостатній професійний 

рівень державних службовців, відсутність єдиної системи оцінювання їх компетентності, 

низький рівень дисциплінарної відповідальності, недосконалість механізму політичного та 

адміністративного контролю в системі державного управління – всі ці фактори є 

деструктивними елементами в організації ефективної системі публічного адміністрування. 

Так, за опублікованим Всесвітнім економічним форумом Індексом глобальної 

конкурентоспроможності 2017-2018 (The Global Competitiveness Index), Україна цього року 

посіла 81-е місце серед 137 країн світу, покращивши свої позиції лише на чотири пункти (рис.1). 

Згідно з даними дослідження, Україна погіршила свої позиції у 4 з 12 основних 

показників. Найбільше втрачено (мінус 13 пунктів) за складовою «Ефективність ринку 

праці». Тенденція до погіршення цього показника спостерігалася і в минулорічних 

дослідженнях, при чому в торішньому ми погіршили за ним свої позиції на 17 пунктів.  

Також Україна зазнала втрат за оцінкою інноваційної складової Індексу – («мінус» 9 

пунктів), інфраструктурної  («мінус» 3 пункти) та за складовою, що характеризує вищу 

освіту та професійну підготовку («мінус» 2 пункти) (табл. 1). 

https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1
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Рис     Позиція України та країн світу за Індексом глобальної конкурентоспроможності 

Джерело: [2] 

Таблиця 1. 

 

Джерело: [2]. 
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Негативними факторами для ведення бізнесу у нашій країні визначено (в порядку 

зменшення): інфляцію, корупцію, політичну нестабільність, високі податкові ставки, 

складність податкового законодавства, нестабільність урядів, ускладнений доступ до 

фінансів, неефективну державну бюрократію, регулювання валютного ринку, недостатню 

освіченість працівників, погану етику робочої сили, недостатню здатність до інновацій, 

обмежувальне регулювання ринку праці, невідповідну якість інфраструктури, злочинність та 

крадіжки, низьку якість охорони здоров’я [2]. 

У сфері державного управління, як і в будь-якій сфері суспільних відносин, одним з 

ключових елементів впливу на функціонування системи є людський фактор. У цьому аспекті 

важливу роль відіграють особистісні характеристики державного службовця, рівень його 

культури та особистої відповідальності, внутрішнього почуття обов’язку, моральні 

принципи, дотримання норм службової та управлінської етики. Покращення  показників 

відповідності поведінки державних службовців законодавчо визначеним загальним етичним 

нормам, має слугувати своєрідним фундаментом для формування довіри громадян до органів 

влади всіх рівнів та сприяти створенню позитивного іміджу всієї сфери державного 

управління. Підкреслюючи пріоритетність людських ресурсів в сфері державного 

управління, важливим є підтримка високого рівня існуючих моральних цінностей та норм, 

які у поєднанні становлять етику публічного адміністрування [3]. 

З огляду на ситуацію, що склалася в державі, потреба реформування вітчизняної 

системи державної служби набуває особливої актуальності. З цією метою з 2015 року 

стартувала підготовка нової законодавчої бази у сфері державної служби. Національною 

державною службою за участю Представництва ЄС в Україні, міжнародних експертів і 

представників громадськості був підготовлений проект Стратегії реформування державного 

управління на 2015-2020 роки, в рамках якого розроблено нову редакцію Закону України 

«Про державну службу» [4], що регулює основні принципи, правові та організаційні засади 

функціонування публічної державної служби. 

 Концепція нового публічного менеджменту передбачає децентралізацію управління за 

рахунок розширення повноважень і відповідальності органів місцевого самоврядування. 

Основне завдання уряду полягає в тому, щоб надати місцевим громадам можливість 

самостійно вирішувати свої проблеми і контролювати якість надаваних публічних послуг. 

Даний підхід співвідноситься з основними цінностями місцевого самоврядування - 

автономією (децентралізованим управлінням), демократією (цивільним участю) і 

ефективністю (близькістю влади до населення). Держава передає функції з надання 

публічних послуг недержавним (комерційним і суспільним) організаціям, залишаючи за 

собою функції контролю та вироблення загальної стратегії. В останні роки децентралізація 
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стала воістину глобальним явищем. Не випадково доповідь Всесвітнього банку та Союзу 

міст і місцевих урядів була присвячена проблемам децентралізації та локальної демократії [5, 

с.54]. До причин децентралізації дослідники зараховують: політичні зміни, які дали місцевим 

громадам право висловлювати і відстоювати свої інтереси; технологічні зміни та глобальну 

інтеграцію, що змінили уявлення про межі управління та самоврядування;  труднощі 

централізованої системи управління і необхідність участі регіональних та місцевих урядів у 

політичних і економічних процесах. 

Ми вважаємо, що зростання ефективності публічного адміністрування в Україні 

можливе за умов:  

- децентралізації функцій державних структур на територіальному рівні; 

- уніфікації нормативно-правової, законодавчої бази; 

- продуктивного розвитку управління публічними організаціями з метою підвищення їх 

організаційної та соціальної ефективності; 

- підготовки нового покоління державних службовців з високим рівнем свідомості та 

кваліфікації тощо. 

Такі рекомендації мають дещо теоретичний характер, проте їх застосування на практиці 

із переосмисленням реалізації кожної у конкретний план дій дасть змогу прогресивно 

покращити якість публічного адміністрування. 
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ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА СТАНУ І РІВНЯ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ ДЕРЖАВИ 

Потреба і можливості активізації темпів формування соціально-економічного 

потенціалу прикордонних територій значною мірою визначаються ефективністю 

використання економічного потенціалу окремих регіонів, який, загалом, є пріоритетним 

індикатором економічного розвитку держави. 

Водночас, соціально-економічний розвиток регіонів залежить від величини та 

ефективності використання наявного на даній території економічного потенціалу.  

Зазначимо, що ключове місце в системі базових властивостей будь-якої території 

належить її інтегральному потенціалу, який поєднує в собі як всі ресурси території (людські, 

природні, виробничі, фінансові тощо), так і саму територію з її суспільно-географічним 

положенням, практично як середовище взаємодії суспільно-природних компонентів. Окрім 

того, інтегральний потенціал виступає як цілісний комплекс, що дозволяє розглядати 

територію як єдине ціле із складною системою природно-суспільних компонентів, що на ній 

взаємодіють та призводять до появи нового в результаті синтезу. 

Дана проблематика, виходячи з її актуальності, перебуває в околі наукових поглядів 

ряду вітчизняних та зарубіжних вчених [1-2]. Однак ряд питань, зокрема, на рівні 

транскордоння залишаються мало дослідженими. Саме з окремими аспектами цієї 

багатопланової тематики і пов’язане дане дослідження. 

Підкреслимо, що незважаючи на те, що в Україні відбувається скорочення темпів 

розвитку виробництва, погіршення фінансового стану підприємств, спад інвестиційної 

активності, а також падіння життєвого рівня населення, держава, все-таки, має у своєму 

розпорядженні реальні виробничі потужності, природні ресурси, і висококваліфіковану 

робочу силу, які виступають потужним потенціалом за задіювання. Виходячи з означеного, 

достатньо важливим завданням є оцінка суспільних можливостей і ресурсів для їх більш 

ефективного розподілу й використання в інтересах громадян. Автор погоджується з думкою 

ряду дослідників, що одним із головних проявів означених диспропорцій є суттєві 

відмінності в рівнях соціально-економічного розвитку між регіонами, що відображаються 

насамперед через показники валового регіонального продукту (ВРП) та ВРП на одну особу, 

або валової доданої вартості в регіоні (ВДВ) та ВДВ на одну особу. 
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Зазначимо також, що базовими завданнями оцінки соціально-економічного потенціалу 

території є наступні:  

– визначення змісту й структури соціально-економічного регіонального потенціалу; 

 – комплексний аналіз структури й динаміки соціально-економічного потенціалу;  

– обґрунтування методичних основ оцінювання соціально-економічного потенціалу;  

– розробка пропозицій щодо регіональної політики держави, яка спрямована на 

розвиток і використання соціально-економічного потенціалу на певний період.  

За своєю вагою, оцінювання соціально-економічного стану території має кілька цілей:  

1) закласти підвалини для точнішого визначення передумов стратегіологічного вибору 

напрямків розвитку;  

2) відобразити ресурсні можливості регіону для потенційних інвесторів і кредиторів;  

3) виділити і здійснити позиціонування регіону для просування на глобальному ринку 

із власним продуктом. 

Зокрема, аналіз практики сучасного соціально-економічного розвитку, дозволяє 

стверджувати, що характер диференціації рівня доходів населення не завжди відповідатиме 

економічному потенціалу регіону. Властиво, значну вагу в конкретний період економічного 

розвитку має саме соціально-економічний потенціал певної території або регіону, оскільки в 

країні наявна необхідність формування економічних, соціальних, виробничих і господарських 

можливостей і умов для більш ефективного економічного розвитку за рахунок саме якісних 

факторів росту, які забезпечують конкурентоспроможність в ринкових умовах. 

Загалом, пріоритетним напрямом економічного зростання держави, досягнення 

конкурентних переваг у глобалізованому світі стає раціональне й ефективне використання 

ресурсного потенціалу території. Властиво, означене є тою основою, на якій базується 

господарська діяльність, формується територіальна структура виробництва і розселення 

населення, відбувається взаємодія природних та суспільних компонентів, забезпечуючи 

підвищення благополуччя населення. Додатково, за умов обмеженості фінансових засобів, 

саме активізація і підвищення дієвості макроекономічних регуляторів використання 

внутрішнього потенціалу території стає головним ресурсом розвитку регіонів в інтересах 

його громадян. На думку автора, базовими вихідними положеннями при дослідженні 

ресурсного потенціалу території, забезпечення ефективного використання ресурсів за 

сучасних умов з метою обґрунтування пріоритетів господарської діяльності є:  

1) наявність лише природних, особливо земельних, мінеральних, водних ресурсів, а 

також матеріальних, трудових, фінансових, що формують первинні конкурентні переваги 

території, не є достатньою умовою ефективної господарської діяльності, забезпечення 

конкурентоспроможності виробництва в регіоні;  
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2) все більшого значення набувають реконструкція, модернізація і нововведення в 

економіці, у тому числі в освоєнні та використанні ресурсів, розвиток науковоємних галузей, 

створення новітніх науково-технічних розробок;  

3) підвищення ролі економіко-географічного місця розташування та економічного 

середовища у використанні ресурсного потенціалу території;  

4) необхідність врахування міжнародної стратегії формування ринку всіх видів ресурсів 

та світової кон’юнктури щодо кожного з них у певному періоді;  

5) поява досконаліших виробництв, не пов’язаних з використанням природних ресурсів 

– ресурсозамінників;  

6) у зв’язку з вичерпністю ресурсів надр, а також необхідністю відновлення 

продуктивності земельних, рослинних ресурсів все більшого значення при їх використанні 

набувають ресурсозбереження і ресурсозаощадливість, виходячи з стратегії сталого 

розвитку. 

Зазначимо також, що пріоритети господарського розвитку регіонів базуються в першу 

чергу на наявному соціально-економічному потенціалі. Зокрема, в структурі цього 

потенціалу провідне місце належить головній продуктивній силі – людині. Саме людина 

виступає як творець засобів праці, виробник матеріальних і духовних благ, який 

використовує ці засоби, і звичайно як споживач цих благ з метою задоволення потреб. 

Однак, необхідно враховувати: означений складний і багатоплановий процес в кожному 

конкретному регіоні має свої особливості. Спільним же є те, що в постійній динаміці 

відтворювального процесу з позиції стратегіології є потреба у забезпеченні належних умов 

життєдіяльності населення території. 

На думку автора, за своєю науковою сутністю: інтегральний показник соціально-

економічного розвитку прикордонної території є величина, яка дозволяє в конкретний 

момент (чи часовий проміжок) провести порівняльну процедуру оцінювання стану як різних 

таких територій (районів) між собою, так і з узагальненим (усередненим) показником по 

досліджуваній області (чи державі). Використання інтегрального показника передбачає 

оцінювання нормованих значень вхідних величин і, таким чином процедура обчислення 

нормованих значень є визначальною. Доцільно також зазначити, що результати обчислення 

цього показника значною мірою залежать від способу оцінювання впливу показників на 

кінцевий результат (тобто критеріїв віднесення окремих показників до стимуляторів чи 

дестимуляторів).  

На ефективність аналізу за інтегральним показником має вагомий вплив передумова 

економічного зростання, тобто: як структура і особливості населення (демографічна 

ситуація, системи розселення тощо), так і оцінювання природно-ресурсного, наукового і 
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виробничого потенціалів, рівня розвитку і розміщення інфраструктури, екологічної безпеки, 

інвестиційної привабливості прикордонної території держави. 

Зокрема, передумови соціально-економічного розвитку прикордонних територій 

(районів) Львівської області доволі обмежені через низку об’єктивних та суб’єктивних 

причин. Наслідком дії цих причин стає: 

1. Погіршення демографічної ситуації. За даними статистики (без врахування 

чисельності нелегальних мігрантів за кордоном) у Сокальському районі кількість наявного 

населення у 2017 р. порівняно з 2015 р. зменшилася на 5,3%, у Старосамбірському – на 

6,19%, Мостиському – на 8,2%. При цьому, загальне зменшення чисельності населення 

Львівської області в цей період становило лише 3,8%. Окрім того, в окремих районах 

спостерігався негативний природний приріст населення: у Мостиському – -1,4 ос. у 

розрахунку на 1000 наявного населення; Сокальському – -1,6 ос.; Старосамбірському – -2,8 

осіб. Загалом динаміка рівня демографічного навантаження на осіб у віці 15-64 років у 

прикордонних територіях Львівської області наведена на рис. 1, а з нього слідує, що ситуація 

в прикордонних районах відносно стабілізувалась. 

 

Рис     Динаміка рівня демографічного навантаження на осіб у віці  5-64 років у 

прикордонних територіях Львівської області 

Джерело: сформовано автором за даними Головного управління статистики у 

Львівській області (http://lv.ukrstat.gov.ua). 

2. Низькі темпи соціально-економічного розвитку території. Не дивлячись на те, що в 

досліджуваних районах сконцентровано 33,0 % кількості населених пунктів, 29,8% загальної 

площі, 18,2% наявного населення області, доходи місцевих бюджетів у 2017 р. не 

перевищували 14,9% від загальних доходів Львівської області, обсяг реалізованої продукції – 

8,7%, капітальні інвестиції –6,1%, введення в експлуатацію загальної площі житла – 12,6%, 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

К
іл
ь
к
іс
т
ь
 о
сі
б
 у
 в
іц
і 
0

- 
4
 р
о
к
ів
 т
а
  

6
5
 р
о
к
ів
 і
 с
т
а
р
ш
о
м
у
 н
а
  
0
0
0
 о
сі
б

 

 у
 в
іц
і 
 
5

-6
4
 р
о
к
ів

 

Роки 

Жовківський район 

Мостиський район 

Старосамбірський район 

Турківський район 

Яворівський район 



165 

обсяги вантажообороту, незважаючи на прикордонне розташування, – 4,1%, обсяги 

пасажирообороту – 12,8%. Підкреслимо також, що три з досліджуваних прикордонних 

районів і далі відносяться до районів з найнижчим рівнем розвитку області (Жовківський, 

Яворівський та Старосамбірський). Загалом, досліджувані райони відносяться до 

депресивних територій. Дещо краща ситуація з динамікою фінансової результативності 

реалізованих послуг (рис. 2), хоча і тут лише два райони показують належний рівень 

прикордонного розвитку цієї сфери: Жовківський та Яворівський. 

 

Рис     Динаміка фінансової результативності реалізованих послуг у 

прикордонних територіях Львівщини 

Джерело: сформовано автором за даними Головного управління статистики у 

Львівській області (http://lv.ukrstat.gov.ua). 

На основі дослідження зроблено висновок: до базових факторів сповільнення темпів 

формування і використання потенціалу прикордонних територій Львівської області 

відноситься обмеженість ефективних антидепресивних програм розроблених на засадах 

програмно-цільового управління щодо розвитку цих територій, що додатково впливає як на 

міграцію населення (особливо молоді з сільських поселень), так і можливості активізації 

бюджетних поступлень.  

Список літератури:  

1. Карпінський Б. А. Збалансованість фінансової системи: методологія, оцінка, порівняння : 

монографія / Б. А. Карпінський.– Львів : Логос, 2005. – 496 с. 

2.  Карпінський Б. А. Державотворчий патріотизм нації: податкова домінанта. монографія / 

Б. А. Карпінський.– Львів : Колір ПРО, 2016.– 534 с. 

  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

 м
л
н
 г
р
н

 

Роки 

Жовківський район 

Мостиський район 

Старосамбірський район 

Турківський район 

Яворівський район 



166 

Olena Gerasymenko 

PhD in Economics, Associate Professor  

of the Department of Economics and Management 

IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV 

FROM PUBLIC ADMINISTRATION TO NEW PUBLIC MANAGEMENT: FEATURES AND 

PERSPECTIVES 

The role of public sector is inevitable due to the necessity of the provision of public goods, and to 

deal with the issues arising from social costs. Also, the role of the public sector is essential to supply 

some of the productive activities that are subjected to increasing returns. The positive effects of 

competition are not likely to occur when the private producers supply these goods. So, the role of public 

sector becomes inevitable. Also the role of public sector is necessitated due to asymmetric information.  

Though perfect competition assumes perfect information, yet in reality the information will 

remain asymmetric and this necessitates the role of public sector. The public sector or government 

can intervene to achieve its objectives by using its interventionist tools like provision of goods, 

subsidy through budgets, production and regulation. It is in this context that managers of public 

sector need to have a greater understanding of the role of public sector in the society and in turn 

their function in it. 

In the post 1980s two opposing paradigms of public sector management have emerged. One is 

the state centric and the other is the market centric. These two are fundamentally different 

paradigms in the sense, that if the state is represented by compulsion and command, the market is 

represented by the choice and the incentives. 

If the traditional model of public sector management is based on public state bureaucracy, the 

new model is based on market private bureaucracy. The theoretical foundations for traditional 

model of public sector management could be found in the writings of Max Weber, Woodrow 

Wilson and Taylor.  

The new public sector management principles are drawn from the supply side economics and 

the principles of private sector management. If the traditional model stressed the provision of public 

utility goods, the new model emphasizes on getting a higher value for money. This paradigm shift is 

due to the rejection of an existing and the rise of an alternative. The process of rejection of one and 

the acceptance of the other can happen in comparison for one another and it is a continuous 

evolving process. Therefore, the rising prominence of the new public sector management must be 

viewed in the backdrop of inadequacies of the traditional public sector management paradigm. 

We have to understand the fundamental difference between the terms “the administration” 

and “the management”. The term “administration” involves following instructions to provide a 

service, and the term “management” implies the personal responsibility of the managers for 
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achieving results. In this sense logically, the traditional public sector management entails serving 

the public, and the public administrators just follow the instructions derived from others (fig. 1). 

 

 

Fig. 1. The fundamental difference between the terms “the administration” and “the 

management” 

So the public administrator focuses on processes, procedures and propriety. As management 

involves achieving results and personal responsibility, the new model of public sector management 

focuses on achieving results and shouldering responsibility. 

Over a period of time, the public sector and its management has changed due to a number of 

reasons. First, in early 1980s the public sector was attacked for its size and capacity. It was argued 

that there is too much of government involvement in too many activities and that the size of public 

sector is simply too large, and this resulted in a drag on the scarce resources of the economy. The 

government is incapable of promoting efficiency and excellence because of its bureaucracy that is n 

rigid and corrupt. Secondly, many economic theories since 1970s emphasized that the government 

was the economic problem and it is restricting the growth and freedom. The superior way of doing a 

thing is by allowing a free market to operate and this in turn would promote greater economic 

efficiency and aggregate social welfare. The decline of Keynesian economic thought resulted in the 

decline of the role of the government in economic policies. The first oil shock that triggered 

stagflation and a series of other economic problems culminated in the rise of neo-liberal economic 

ideology. This ideology emphasized the role of market in economic policy because the government 

was considered to be less efficient in its policy-making and in the delivery of services. This 

profoundly influenced not only the public sector management but also the entire public 

administration world over. The public choice theorists believed that the central role of market 

would ensure maximum efficiency and the free markets are better than the government.  

The economic theory of principal and agent has also been applied to the public sector. The 

theory highlights the divergence of interest often found between the agents and the principals and 

attempts to find incentives for agents to act in the interest of principals. The theory is based on the 

private sector accountability mechanism. As such it might not be conducive to apply the same to the 

public sector for in the case of the public sector; it is difficult to decipher who the principals are and 

what they really want. Again the agency problem is much more complicated in the case of the 

public sector than the private sector. Of course the agency problem in the public sector could be 
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reduced by contracting-out, as much of the public sector activities as possible. But if public sector 

activities are contracted out then there will be problems regarding compliance.  

The public sector staff might resent the performance compliance based pay. The transaction 

cost theory has also played a significant role in bringing about managerial changes in the pubic 

sector. This theory challenges the notion that transactions are without cost and specifies the 

circumstances where a firm may prefer market-testing or contracting to in-house provision. By 

extending this logic to the public sector, it is argued that the public sector could reduce its 

transaction cost by contracting out. 

The new institutional economic theories have profoundly influenced the process of 

restructuring the public sector management and in turn in radically altering certain traditional 

managerial concepts. The lifetime employment contract is transforming into job time employment 

contract. Promotion based on performance rather than the seniority is the new criterion. The new 

market based accountability criterion is replacing the traditional accountability criterion. Even the 

traditional bureaucratic set up is being challenged on the ground that it is a disincentive to the 

efficient performance based management.  

Thirdly, the managerial changes in the public sector are also driven by the fact that the rapid 

changes are taking place in the private sector and these changes are in turn affecting the way the 

public sectors are being managed. Further, the changes in the public sector management will affect 

the national competitiveness. The public sector reforms in most of the countries, including our own, 

are triggered by the concern for enhancing national competitiveness globally. This in turn led 

countries to try and reform their government and its governing parameters in order to create a better 

investment and business climate. The globalization process has created a sense of urgency for 

reforming the government both from within and without. The government policies are so tailored as 

to enhance national competitiveness. 

Finally, technological change is also responsible for bringing about changes in public sector 

management and traditional bureaucracy. With the advent of the Information and Communication 

Technology e-governance has become the new buzzword. Computer systems with Internet and 

intranet facilities, digitized database, etc., have revolutionized the management of public sector and 

the bureaucracy. 

All these changes have significantly influenced the public sector management in two ways. 

First, it has resulted in the marketization of the public sector in the sense that there is a trend 

towards shifting the public activities to the private sector. 

The disinvestments, the contracting-out the public sectors are some of the processes, which 

are leading towards that. 
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Second the managing principles of public sector are moving away from bureaucracy. In fact, 

these two are interlinked in the sense the marketization is due to the failure of bureaucracy and also 

it is an alternative to bureaucracy. These changes have fundamentally altered the role of public 

sector in a society from administration to management.  

In other words, the new managerialism in public sector has become a reality and the trend 

seems to be irreversible. 
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СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

Економічні процеси в Україні сьогодні зумовлюють поглиблення соціальної нерівності 

та зростання потреби в бюджетних ресурсах. Відтак в бюджетній практиці все більшої уваги 

приділяється ефективному управлінню видатками бюджетів усіх рівнів. Одним із таких ме-

тодів є програмно-цільовий метод розподілу бюджетних коштів. Основою даного методу є 

розроблення та управління бюджетними програмами. Відповідно інструментами, які здійс-

нюють державну соціальну політику є соціальні програми. Розподіл бюджетних коштів на 

реалізацію соціальних програм є одним із найважливіших завдань фінансової політики 

держави, що великою мірою визначає якість і ефективність надання суспільних послуг. Од-

нак, у зв’язку із нестабільністю в Україні та невизначеністю динаміки її розвитку розподіл 

фінансових ресурсів між соціальними програмами з метою якнайповнішого задоволення 

суспільних потреб є проблемним питанням сьогодні.  

Питання ефективного управління бюджетними коштами та відповідною правовою 

базою бюджетного процесу є завжди актуальним. Адже, постійна обмеженість фінансових 

ресурсів не дає можливості фінансувати усі заплановані видатки держави. У зв’язку із 

соціально-економічним спрямуванням розвитку України постає гостра проблема у вивченні 

ролі бюджету та розробці шляхів ефективного використання коштів бюджету. Поняття 

принципу ефективності полягає в тому, що під час складання та виконання бюджету всі 

учасники бюджетного процесу повинні прагнути досягти поставлених цілей при залученні 

мінімального обсягу бюджетних коштів.  

Як нам відомо, видатки із державного бюджету здійснювались виходячи із принципу 

необхідності фінансування тих чи інших заходів, враховуючи наявні ресурси держави. Тому уся 
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увага під час складання бюджету акцентувалась саме на розмірі наявних ресурсів держави. 

Програмно-цільовий метод організації бюджетного процесу дещо змінює його ідеологію.  

Сама ідея програмно-цільового методу полягає в тому, щоб зосереджувати увагу не 

тільки на можливостях бюджету, а й на тому як найефективніше їх використати з метою 

отримання конкретних результатів. Отже, програмно-цільовий метод складання бюджету 

передбачає дещо інший підхід до формування бюджетних показників. Цей процес 

починається із зосередження уваги спершу на результатах, яких необхідно досягти в 

державному секторі, а вже потім ставиться питання про те, які ресурси потрібно 

найефективніше використати для досягнення намічених результатів [1, с. 130]. 

Такий метод формування бюджету передбачає складання чітких програм для 

досягнення визначених цілей, забезпечення їх фінансовими ресурсами та проведення оцінки 

й експертизи їх ефективного використання. На основі програмно-цільового методу 

контролюючими органами має і може бути перевірена не тільки правильність використання 

коштів при виконанні бюджету, а і те, наскільки ефективно вони витрачалися для досягнення 

цілей державної політики [2, с. 12]. 

В Україні впровадження програмно-цільового методу розпочалося з прийняттям 

розпорядження КМУ «Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному 

процесі» від 2002 р. В даному документі є визначено мету програмно-цільового методу як: 

«встановлення  безпосереднього  зв'язку  між виділенням бюджетних коштів та результатами  

їх  використання» [3]. Після прийняття в 2010 р. нової редакції Бюджетного кодексу цей 

метод став обов’язковим для формування бюджетів усіх рівнів. У Програмі економічних 

реформ Президента України на 2010-2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна 

економіка, ефективні держава» [4] чітко визначено напрями реформування державних 

фінансів протягом 2010-2013 рр. через запровадження середньострокового планування та 

комплексного використання програмно-цільового методу. Зокрема Програмою було 

визначено впровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні.  

Успіх реалізації програми значною мірою визначається якістю її розроблення, що 

залежить від компетенції та професіоналізму розробників, наявності якісної вхідної 

інформації й використання сучасних методів та інструментів при  обґрунтуванні програмних 

заходів, альтернатив і визначенні очікуваних результатів. Схема побудови програми в 

узагальненому вигляді включає такі основні етапи [2, с. 24-27]:  

1 етап – визначення та аналіз проблем. Проблеми, на вирішення яких буде спрямована 

програма, визначаються на підставі теоретичних досліджень. У технології програмування 

проблеми розділяють на стандартні (добре структуровані, тобто зміна фактору веде до 

однозначної зміни результативної ознаки); структуровані (тут зв’язки мають кореляційний 
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характер високого ступеня щільності); слабко структуровані (з невисоким рівнем щільності 

зв’язків); неструктуровані (зв’язок може бути встановлений тільки на основі логічного аналізу);  

2 етап – визначення цілей та побудова «дерева цілей». Як правило, цілі програм 

формулюються у формі результату, який необхідно максимізувати, або у вигляді небажаного 

ефекту, вплив якого має бути мінімізований. Визначаються генеральна ціль (мета програми), 

безпосередня ціль, а також цілі другого, третього і наступних рівнів (за необхідності); 

3 етап – обґрунтування системи заходів, необхідних для досягнення цілей програми. На 

цьому етапі визначається адресність заходів, у разі необхідності будується мережевий графік 

реалізації програми, визначається критичний шлях. На цьому ж етапі формується стратегія 

програми та здійснюється оцінка ступеня досяжності різних варіантів. 

Під соціальною програмою слід розуміти сукупність конкретних проектів, що в 

загальному є націлені на досягнення стратегічних цілей та вирішення певної соціальної 

проблеми, використовуючи принцип ефективного управління бюджетними коштами. 

Використання соціальних програм в системах соціального захисту створює можливість для 

цільового використання фінансових та інших ресурсів, дозволяє здійснювати контроль за їх 

діяльністю з боку суспільства, а також створює умови для більш ефективного вирішення 

існуючих в суспільстві проблем. Однак, із-за відсутності теоретичного обґрунтування суті 

соціальних програм, знижується можливість виділення основних ознак та характерних рис 

притаманних соціальним програмам. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ СИСТЕМНОСТІ В ПРОЦЕСІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ПРОГНОЗУВАННЯ СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ 

Загальновизнано, що одним із принципів наукового дослідження є системність. Більш 

того, існує точка зору, що «…діалектичний принцип системності, системне бачення й 

світогляд набувають характеру домінуючої, генеральної орієнтації сучасної науки й 

методології»[1, с.80]. 

У чому полягає суть принципу системності? Перш ніж відповісти на це питання, 

Е. Винограй проаналізував низку відомих трактувань даного принципу і з’ясував, що: 1) їх 

характеризує певна однобічність,фрагментарність;2) майже всім їм властиве невиправдане 

ототожнення системного уявлення з орієнтацією на стабільні, усталені об’єкти, 

структури,взаємодії, що веде до не цілком діалектичного трактування принципу 

системності;3) вони не відображають того головного, що робить об’єкт системою, 

розв’язання суперечностей, актуальних для забезпечення виникнення, становлення й 

розвитку даного об’єкта[1, с. 76–78].  

Урахувавши ці висновки, Е. Винограй запропонував розгорнуте трактування 

системності, головними складовими положеннями якого є такі. 

1. Системоконституююче відношення: об’єкт виступає як система у відношенні до 

розв’язання суперечностей, актуальних для забезпечення його якості, виникнення, 

функціонування, розвитку. 

2. Система являє собою організоване ціле, існування та розвиток якого забезпечується через 

розв’язання актуальних суперечностей у заданих умовах середовища. Динаміка розв’язання цих 

суперечностей є визначальною щодо складових системи та її формування як цілого. 

3. Кожна система є елементом більш масштабної системи, закономірності якої 

впливають на якісні характеристики її елементів.  

4. У всіх дослідницьких ракурсах, а саме в онтологічному, гносеологічному та 

праксеологічному, провідною методологічною орієнтацією принципу системності є 

дослідження й застосування закономірностей інтеграції. В онтологічному плані принцип 

системності спрямовує на виявлення інтегративних закономірностей , механізмів і 

процесів, що забезпечують об’єднання частин у ціле, виникнення інтегративних якостей і 

форм. У гносеологічному – він визначає установку на провідну роль ідеї інтегративного 

синтезу на всіх етапах дослідження системи. В організаційно-праксеологічному – 
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орієнтує на виявлення закономірностей ефективної інтеграції компонентів, видів і форм 

діяльності. У загальнометодологічному – об’єднує гносеологічний і праксеологічний 

підходи задля досягнення цілісної, оптимальної діяльності [1, с. 78–79]. 

Запропонував Е. Винограй і стисле трактування принципу системності. Зміст цього 

трактування такий: «Діалектично зрозумілий принцип системності означає синтез 

принципів структурності (зв’язку) і динамічності (поведінки й розвитку) на основі 

принципу суперечності, тобто з точки зору взаємозв’язку конструкції й динаміки об’єкта в 

розв’язанні актуальних суперечностей»[1, с. 47].  

Розглянемо приклад, який демонструє застосування принципу системності в процесі 

дослідження проблематики прогнозування споживчого попиту. Як відомо, останнє може 

відбуватися за двома логічними схемами. Відповідно до однієї з них спочатку прогнозується 

попит на окремі товари, а прогнози попиту на товарні агрегати отримуються шляхом 

сумування прогнозів по деталізованій номенклатурі товарів[2, с. 33]. Інша схема,яку 

називають поетапною, передбачає, що «…спочатку будується прогноз попиту на великі 

товарні групи, потім – на більш дрібні тощо аж до виділення окремого конкретного 

товару»[2, с. 33]. Саме останній у літературі надається більша перевага, насамперед тому, що 

точність прогнозів попиту в розрізі деталізованої товарної номенклатури, як правило, нижча, 

ніж в розрізі товарних агрегатів. 

Проте за застосування поетапної схеми може виникати дисбаланс між прогнозом 

попиту на товарний агрегат і сумою прогнозів, здійснених в розрізі товарних позицій, які 

утворюють даний агрегат. Отже, ідеться про суперечність, від розв’язання якої залежить 

надійність системи розробки прогнозів. 

Відомо кілька способів усунення різниці між прогнозом попиту на товарний агрегат і 

сумою прогнозів попиту на його складові. Найвідоміші з-поміж них такі: 1) побудова 

остаточних прогнозів попиту на складові товарного агрегату на основі питомих ваг цих 

прогнозів у їх сумі та здійсненого незалежно від них прогнозу попиту на даний агрегат; 

2)усунення різниці, про яку йдеться, з урахуванням коефіцієнтів варіації відхилень 

фактичних значень попиту від розрахункових; 3) використання формули, в якій враховано 

швидкість зростання функцій попиту, на основі яких здійснено його прогнози. Кожний з них 

має свої недоліки та переваги. Тому вибір між ними має здійснюватися в кожному 

конкретному випадку. 

Як слушно зазначається в цікавій статті В. Толпикіна «Системність як методологічний 

принцип сучасної постнекласичної науки»,«принцип системності, покладений в основу 

міждисциплінарних досліджень, надав процесам інтеграції й диференціації сучасного 

наукового знання не тільки більш глибокого та змістовного, а й більш цілеспрямованого 
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характеру, визначивши тим самим нові різноманітні напрямки в його становленні й 

розвитку» [3]. За Н. Стефановим, можливі такі варіанти міждисциплінарних досліджень: 1) 

інтеграція різних наукових дисциплін здійснюється в процесі постановки проблеми;2) 

інтеграція відбувається на стадії синтезу наукових висновків, отриманих у результаті 

незалежних досліджень, здійснених у межах окремих наукових дисциплін; 3) інтеграція має 

місце на стадії аналізу й оцінки результатів наукового дослідження; 4) міждисциплінарна 

співпраця на всіх стадіях наукового дослідження, яка є найвищою формою реалізації 

комплексного підходу [4, с. 100–101].  

З огляду на сказане може виникнути думка, що комплексний підхід до дослідження 

завжди потребує сумісної роботи спеціалістів різних наук. До речі, саме така думка 

простежується в Н. Стефанова. Проте, на наш погляд, вона не є слушною. Так, в 

авторефераті докторської дисертації, в якій цьому підходу приділено значну увагу,читаємо: 

«Комплексний підхід реалізується через принцип взаємної додатковості. <…> Взаємна 

додатковість реалізується там, де потребами самого дослідження диктується 

необхідність зорганізувати бачення об’єкта з найрізноманітніших позицій, необхідність 

поєднання в пізнанні методів різних наук, необхідність синтезу різноаспектного знання, 

його комплексування» [5, с. 24]. Хіба ж не очевидно, що створення колективів із 

спеціалістів різних наук не є обов’язковою передумовою реалізації принципу взаємної 

додатковості? Недарма в цьому ж авторефераті визнається, що комплексний підхід може 

забезпечувати «…багатовимірність розгляду об’єкта як через міждисциплінарність, так і 

через вивчення об’єкта з різних сторін у монодисциплінарному пізнанні»[5, с. 24]. 

Тож методи яких наук, поряд із методами ринкознавства, маркетингових 

досліджень, мають використовуватися в дослідженнях проблематики прогнозування 

споживчого попиту? На наш погляд, насамперед це методи філософії, соціології, теорії 

прогностики, статистики, економічної теорії, кібернетики, інформатики, синергетики.  
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ВИЗНАЧЕННЯ КОРУПЦІЇ ЯК СОЦІАЛЬНОГО ЯВИЩА ТА ВИДИ КОРУПЦІЙНИХ 

ПРОЯВІВ 

Термін «корупція» походить від латинського corruptio і означає псування, розбещення, 

підкуп, продажність. Корупцію можна визначити як зловживання службовими і посадовими 

особами своїми правами і повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди і 

особистого збагачення. Слід пам’ятати, що корупція не обмежується хабарництвом і не 

зводиться тільки до підкупу виключно державних службовців. 

Правове визначення корупції, а також корупційного правопорушення дається у ст. 1 

Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 р. Згідно 

нього корупція - використання суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення 

наданих ним службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей з метою одержання 

неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших 

осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди таким особам, або 

на їх вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до 

протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим 

можливостей. Приведене визначення можна вважати вузьким з точки зору кримінологічної 

науки, оскільки корупція є одночасно й соціально-економічним, психологічним, моральним 

явищем, оскільки вражає всі сфери життєдіяльності суспільства. Корупція є одночасно і 

причиною, і наслідком слабкості держави. Внаслідок корупції руйнуються довірливі 

відносини в державі, а її розвиток зупиняється, вона є основним чинником бідності й 

відсталості різних країн світу, величезного розшарування у доходах, на ній тримаються 

авторитарні режими. За даними Світового Банку від корупції страждає більшість населення 

країн, що розвиваються. Високий рівень корупції автоматично додає додаткові розходи на 
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введення бізнесу в країні. Корупція також невід’ємно пов’язана з організованою 

злочинністю. 

Корупція є особливо гострою проблемою для тих країн, які перебувають на етапі 

трансформації (переходу) від одного типу політичної системи до іншої (від соціалістичної 

системи до демократичної країни з ринковою економікою). Цей перехідний період 

характеризується розбалансованістю різних елементів державного механізму, які 

перебувають або в стані стагнації, або у стані періодичних криз і конфліктів. 

Україна належить до держав із високим рівнем корупції. Згідно даним міжнародної 

організації «Transparency International», у 2015 і 2016 рр. Україна займала 146-те місце у світі 

за рівнем корумпованості (із 180 оцінюваних держав), у 2014 – 144 (із 177). Для порівняння - 

у 2016 наша держава за Індексом сприйняття корупції займала 99 місце у світі. Без 

перебільшення можна сказати, що корупція є загрозою національній безпеці України. 

Найбільш корумпованими в нашій країні є такі галузі економіки як паливно-енергетична, 

бюджетно-фінансова, земельна і зовнішньоекономічна. 

Незважаючи на те, що на загальному рівні корупція є соціально-економічним явищем, у 

своїх конкретних проявах вона завжди має реальне прізвище — осіб, які неналежно 

виконують свої обов’язки, «приватизують» посаду і збагачуються особисто (або разом із 

членами сім’ї, друзями) за рахунок державного бюджету або інших громадян. 

Найчастіше корупційні відносини відбуваються за двосторонньої зацікавленості, що 

призводить до складності виявлення окремих правопорушень і покарання винних. Саме 

безкарність є тим чинником, який дозволяє поширюватись корупційним практикам і 

поступово зміцнюватись. Не всі громадяни розуміють, що короткострокове задоволення 

«запиту» у довгостроковій перспективі обертається реальними економічними збитками, 

недофінансуванням соціальних програм, порушенням принципу справедливості у суспільних 

відносинах. Від корупції тимчасово можуть «вигравати» тільки особи, які незаконно 

збагачуються. Більшість громадян платить так званий «податок» на корупцію, який осідає в 

кишенях чиновників різних рівнів. А це шлях у глухий кут. 

Корупцію поділяють на побутову (пов’язану з щоденним життям громадян), 

бюрократичну або адміністративну (що виникає при взаємодії громадян, підприємців із 

чиновниками нижчої та середньої ланки), політичну (корупція у вищих ешелонах влади осіб, 

які приймають політичні рішення). 

Найбільш небезпечний видом є політична корупція — нелегітимне використання 

учасниками політичного процесу та носіями публічної влади своїх можливостей і 

повноважень з метою отримання особистих чи групових вигод. Політична влада виступає як 

універсальний товар. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/2006
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Розрізняють наступні види корупційних діянь: давання або отримання, пропозиція чи 

обіцянка неправомірної вигоди (хабара), використання службових повноважень для надання 

необґрунтованих пільг чи преференцій особі або групі чи навпаки; зловживання 

повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від 

організаційно-правової форми, дискримінація людини або групи задля особистої вигоди, 

участь в угодах, придбання посади або отримання комерційної вигоди, що несумісне з 

офіційним становищем і обов’язками особи з метою незаконного збагачення, фаворитизм 

(надання послуг або ресурсів родичам, знайомим, друзям одно партійцям тощо), кумівство 

(на посади переважно призначаються родичі), незаконні пожертви і внески, зловживання 

владою або службовими повноваженнями, перевищення влади або службових повноважень 

та інші службові злочини, що вчиняються для задоволення корисливих чи інших особистих 

інтересів або інтересів інших осіб, розкрадання державного, колективного або приватного 

майна з використанням службового становища, незаконне використання інформації, що 

стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень та інші. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ 

Державне управління соціальним розвитком здійснюється на основі Конституції 

України, згідно з якою держава визначена як незалежна, демократична, соціальна й правова. 

Основною функцією системи державного управління є соціальна, що спирається на 

стратегію сталого соціального розвитку. Підвищення добробуту й безпеки людини, 

створення гармонії з природою є основною метою будь-якої країни, що реалізується завдяки 

здійсненню соціальної політики. 

Основною метою управління соціальним розвитком є досягнення збалансованого 

розвитку, при якому показники відтворення людського капіталу та задоволення потреб 

населення мають позитивну динаміку при врахуванні балансу між розподіленими в часі 

ресурсами (потенціалом) і цілями соціального розвитку. 

Управління стійким збалансованим розвитком регіону є реалізацією таких 

взаємопов'язаних функцій: цілепокладання, аналіз, прогнозування і планування, організація, 

координація, мотивація, навчання, облік і контроль, комунікація та прийняття рішень. 
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Для того, щоб вищеназвана мета соціального розвитку була досягнута, до управління 

повинен бути застосований системний підхід, який передбачає подання процесу управління 

соціальним розвитком у вигляді системи.  

Відзначимо, що така система управління соціальним розвитком є регульованою, тобто 

в обов'язковому порядку використовує інформацію про реакцію об'єкта на управління, 

оскільки в управлінні соціальним розвитком одним з ключових принципів є врахування 

інтересів і потреб населення. 

Основними елементами такої системи є суб'єкти управління, об'єкт управління, 

механізми та інструменти управління (керуючий вплив), зворотний зв'язок і ресурсне 

забезпечення. 

1. Суб'єкти управління, тобто сукупність суб'єктів управління соціальним розвитком, і 

розподіл повноважень між ними: державні, регіональні й місцеві органи влади; підприємства 

різних організаційно-правових форм, організації, установи (особливо установи соціальної 

інфраструктури: освіти, охорони здоров'я, соціального обслуговування), які надають послуги 

населенню; бізнес-спільнота; громадські (неурядові) організації: політичні партії, об'єднання, 

некомерційні організації, церква, наукове співтовариство тощо. 

2. Об'єкт управління соціальним розвитком, під яким розуміємо сукупність двох 

підсистем: населення регіону (його стан, пропорції і темпи розвитку). Стосовно до цієї 

підсистемі управління СРР повинне бути спрямоване на відтворення і вдосконалення 

людського капіталу, тобто забезпечення позитивного природного приросту і підтримання 

оптимального значення міграційного сальдо, зниження рівня наркоманії, алкоголізму, 

нівелювання кримінальних процесів, поліпшення якості здоров'я, розвиток системи надання 

медичних послуг, підвищення рівня освіти і загальної духовності суспільства, формування 

естетичної культури особистості; соціальна сфера, тобто база для створення можливостей 

задовольняти весь комплекс потреб населення (надання послуг різного характеру). В рамках 

цього блоку управління повинне бути спрямоване, перш за все, на розвиток соціальної 

інфраструктури, системи державних і місцевих послуг тощо. 

3. Механізм управління соціальним розвитком, під яким у вузькому сенсі розуміється 

сукупність засобів (інструментів) і методів управління соціальним розвитком, у широкому 

розумінні механізм являє собою сукупність взаємопов'язаних і взаємозумовлюючих один 

одного організаційних чинників та елементів, що визначають порядок, методи і правила 

управління соціальним розвитком з метою закріплення за суб'єктами управління соціальним 

розвитком певних функцій і забезпечення їх взаємодії; структуризації напрямів і цілей 

управління; розробки плану заходів у рамках управління; створенні інструментальної та 

матеріально-технічної бази управління. 
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4. Ресурсне забезпечення управління соціальним розвитком, тобто сукупність ресурсів 

різного характеру для можливості реалізовувати управління соціальним розвитком. 

Відзначимо, що управління соціальним розвитком повинне бути спрямоване на розвиток і 

раціональне використання потенціалу певної території, а також на створення для населення 

економічної можливості реалізовувати свої навички та здібності з метою розвитку й 

задоволення своїх потреб і створення для суспільства стабільних умов. 

Таким чином, можна виділити такі особливості управління соціальним розвитком: 

— процес управління соціальним розвитком формується на основі принципів політики 

соціального розвитку; 

— система управління соціальним розвитком є триконтурною, що поєднує стратегічне 

(постановка довгострокових цілей, тобто обов'язкова орієнтація на забезпечення 

майбутнього суспільства), тактичне (вибір способу досягнення цілей на основі наявних 

ресурсів) та оперативне (вирішення щоденних, поточних завдань і проблем) управління; 

— механізми управління соціальним розвитком можуть бути ефективними тільки за 

умови гармонізації інтересів усіх суб'єктів управління; 

— деякі види ресурсів управління соціальним розвитком одночасно є і об'єктом 

управління (наприклад, демографічні); 

— у кожному суб'єкті країни «каркас» універсального механізму управління залежно 

від регіональних особливостей і умов повинен доповнюватися специфічними елементами. 

— велике значення має реакція суспільства як основного об'єкта на процеси і 

результати управління соціальним розвитком. 

 

 

Пак Наталія Тадеушівна 

к.е.н., доцент, кафедри економіки та менеджменту 

факультет управління фінансами та бізнесу  

Львівський національний університет імені Івана Франка 

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ: ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ 

Тіньова економіка існує в усіх країнах світу. Однак, в різних країнах вона відрізняється 

обсягами, структурою і механізмами розвитку. В Україні тіньова економіка є однією із 

найбільших перешкод розвитку конкурентоспроможності країни, зростання соціальних 

стандартів життя населення та інтеграції в європейське співтовариство. Вона є 

відображенням активної криміналізації економічних процесів, високої корумпованості 

органів державної влади та низької правової і податкової культури юридичних та фізичних 

осіб. 
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Влучним визначенням поняття «тіньова економіка» є дефініція О. Турчинова: тіньова 

економіка – це економічна діяльність, що не враховується та не контролюється офіційними 

державними органами і спрямована на одержання доходу шляхом порушення чинного 

законодавства [4]. 

Тіньова економіка в Україні є однією з найбільших перешкод розвитку 

конкурентоспроможності країни, зростання соціальних стандартів життя населення та 

інтеграції в європейське співтовариство. Вона є відображенням активної криміналізації 

економічних процесів, високої корумпованості органів державної влади та низької правової і 

податкової культури юридичних та фізичних осіб. Вирішення цих проблем — серйозний 

виклик Україні після політичних змін у 2013-2014рр. З проблемами присутності тіньової 

економіки стикаються майже всі країни світу. В одних її обсяги фіксуються на рівні, що не 

має значного впливу на економіку, а в інших — є свідченням існування відтворювальної 

системи тіньових економічних відносин. До другої категорії, на жаль, відноситься Україна, 

обсяги тіньової економіки якої за різними джерелами фіксується на рівні 30-45% ВВП. 

Тіньова економіка-це економічна діяльність суб’єктів господарювання, яка не 

враховується, не контролюється і не оподатковується державою та  спрямована на отримання 

доходу шляхом порушення чинного законодавства. 

Існують різні підходи щодо класифікації тіньової економіки. Традиційно її поділяють 

на три сектори: білокомірцевий, неформальний (сірий) і чорний.  

Перший сектор − білокомірцева економіка − є невід'ємним скелетом у шафі легальної 

економіки і пов’язаний з корупцією чи незаконним ухиленням від податків. Корупція в 

цьому секторі представлена так званими «швидкими або гальмуючими» комерційними 

хабарами, що означає плату за більш швидке чи повільне виконання тим, хто отримав 

хабара, своїх прямих обов’язків − видача дозволу/ліцензії, пропуск товару на митниці чи 

затягування з перевіркою, ігнорування порушень. 

Другий сектор − неформальна, або сіра економіка − представляє собою 

«амортизаційну» подушку при падінні національної економіки, і саме по собі явище 

позитивне, оскільки дозволяє громадянам знайти необхідні для життя кошти самостійно, що 

зменшує ризик «соціальних вибухів». Двома основними проблемами сірої економіки є 

переливання капіталу зі сфери виробництва в сферу торгівлі та послуг, оскільки останні 

менше піддаються регулюванню, а також у своїй діяльності використовують переважно 

людський капітал замість технологій і виробничих потужностей. Друга проблема − 

поступова втрата кваліфікації і подальша нездатність працівника влаштуватися в легальному 

секторі. Однак якщо врахувати, що це єдина можливість вижити для багатьох людей, можна 

впевнено сказати, що вартість побічних ефектів − мізерна. 
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Третій сектор − найбільш обговорюваний у ЗМІ − включає в себе виробничі відносини 

у сфері заборонених товарів і послуг, таких як торгівля наркотиками, зброєю, гральний 

бізнес і проституція.  

З негативних загальних сторін тіньової економіки є: втрати податкових надходжень до 

бюджету; ускладнення виконання фінансових зобов’язань держави; недієвість управлінських 

рішень; скорочення внутрішніх інвестиційних ресурсів; зменшення інтересу потенційних 

стратегічних інвесторів; зростання рівня криміналізації суспільства через збільшення 

кількості економічних злочинів. 

Специфічної формою прояву тіньової економіки в Україні останнім часом стало 

рейдерство – силове захоплення або поглинання підприємств. Воно набуває вражаючих 

масштабів, цинізму та агресії. Рейдерство має цілу низку негативних наслідків: погіршує 

підприємницький клімат; дестабілізує роботу вітчизняних підприємств; руйнує трудові 

колективи; формує несприятливий інвестиційний клімат та імідж країни тощо. 

За експертною оцінкою, щорічний обсяг сегмента поглинань і злиттів (без 

приватизації) становить близько 3 млрд. дол. США. 60-70% поглинань мають недружній 

характер рейдерських захоплень. Рейдерство набуло в України системного характеру. 

Кількість захоплень сягає 3000 на рік. У країні діє щонайменше 40-50 спеціалізованих 

рейдерських груп, які складаються з досвідчених юристів та економістів. Результативність 

атак – майже 90%. Українське рейдерство має відчутну кримінальну складову: протиправні 

дії чиняться із залученням збройних формувань, а подекуди - навіть співробітників 

правоохоронної системи. 

Варто відзначити, що тіньова економіка часто є відповіддю на кризу суспільних 

відносин у сфері регуляції. Відхід у тінь є прекрасною альтернативою дорогій і довгій 

дерегуляції, дозволяє економічним суб'єктам бути більш гнучкими та інноваційними і 

працювати без посередника в особі держави, тому сіра економіка беззаперечно 

підтримується домогосподарствами і фірмами. 

А, з іншого боку, з огляду на різні думки і підходи науковців до вивчення тіньової 

економіки, для спрощення і чіткого розмежування за ознаками усіх видів тіньової діяльності 

їх поділяють на дві основні групи: види діяльності, дозволені законом, але які здійснюються 

з порушенням чинного законодавства; види діяльності, заборонені законом [1]. 

Види діяльності, що належать до першої групи (тобто фіктивної економіки), можна 

поділити на: неформальну економіку, яка приєднала до себе сектор домашнього 

господарства; напівлегальну економіку, доходи від якої формуються в результаті законної 

діяльності,шляхом укриття частини виробленої продукції, наданих послуг чи одержуваного 

прибутку; нелегальну економіку, яку представляють законспіровані, тобто свідомо приховані 
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легітимні види економічної діяльності, що включають виробництво, розподіл товарів і 

послуг, дозволених законом [3]. 

Друга група тіньових видів діяльності має чітко виражений кримінальний характер. До них 

належать виробництво, розподіл, обмін і споживання соціально небезпечних і руйнівних для 

розвитку особистості заборонених видів продукції і послуг, крадіжки, розкрадання, наркобізнес, 

корупція, відмивання коштів і фальшивомонетництво, торгівля людьми тощо [3]. 

Разом з тим, швейцарський економіст Д. Кассел виділяє три позитивні функції тіньової 

економіки в ринковому господарстві: 

 «економічне мастило» – згладжування перепадів в економічній кон’юнктурі за 

допомогою перерозподілу ресурсів між легальною і тіньовою економікою (коли легальна 

економіка переживає кризу, виробничі ресурси не зникають, а переходять у «тінь», 

повертаючись в легальну після завершення кризи); 

 «соціальний амортизатор» – пом’якшення небажаних соціальних протиріч (зокрема, 

неформальна зайнятість полегшує матеріальний стан незаможних); 

 «вбудований стабілізатор» – тіньова економіка підживлює своїми ресурсами легальну 

(неофіційні доходи використовуються для закупівлі товарів і послуг у легальному секторі, 

«відмиті» злочинні капітали обкладаються податком і т. д.) [4]. 

Проте в цілому вплив тіньової економіки на суспільство є скоріше негативним, ніж 

позитивним.  Найбільш вагомими негативними наслідками тіньової економіки є: 

 втрата податкових надходжень, і як результат – ускладнення виконання державою 

своїх фінансових зобов’язань перед суспільством і посилення нерівномірності податкового 

тиску; 

 недієвість та невідповідність дійсності управлінських рішень через відсутність 

повноти та об’єктивності офіційної інформації про розвиток економічних процесів в Україні;  

 скорочення інвестиційних ресурсів в Україні через утруднення відкритого витрачання 

тіньовими структурами прихованого від оподаткування доходу та його витік за кордон; 

 можливість монополізації економіки через зниження ціни продукції тіньового сектора 

на величину несплаченого податку; 

 несправедливий та непрозорий розподіл національного доходу в суспільстві, 

нераціональне розміщення наявних суспільних ресурсів; 

 моральна і духовна деградація суспільства; 

 поширення правового нігілізму, незахищеності громадян, недовіри до влади; 

 неможливість швидкої інтеграції України до європейської спільноти через 

викривлений розвиток принципів демократичного суспільства [1]. 
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Одним із найнебезпечніших наслідків розвитку тіньової економіки є криміналізація 

суспільства: збільшення кількості економічних злочинів, широкомасштабний розвиток 

організованої злочинності, що веде до втрати державою своїх регулювальних, контрольних 

та інших соціально важливих функцій [1]. 

За експертною оцінкою, щорічний обсяг сегмента поглинань і злиттів (без 

приватизації) становить близько 3 млрд. дол. США. 60-70% поглинань мають недружній 

характер рейдерських захоплень. Рейдерство набуло в України системного характеру. 

Кількість захоплень сягає 3000 на рік. У країні діє щонайменше 40-50 спеціалізованих 

рейдерських груп, які складаються з досвідчених юристів та економістів. Результативність 

атак – майже 90%. Українське рейдерство має відчутну кримінальну складову: протиправні 

дії чиняться із залученням збройних формувань, а подекуди - навіть співробітників 

правоохоронної системи. 

Варто відзначити, що тіньова економіка часто є відповіддю на кризу суспільних 

відносин у сфері регуляції. Відхід у тінь є прекрасною альтернативою дорогій і довгій 

дерегуляції, дозволяє економічним суб'єктам бути більш гнучкими та інноваційними і 

працювати без посередника в особі держави, тому сіра економіка беззаперечно 

підтримується домогосподарствами і фірмами. Уряд, намагаючись зміцнити економічну 

безпеку країни, її тільки сильніше підриває, а методи боротьби з «тінню» призводять лише 

до того, що все більше й більше підприємств повністю згортають свою діяльність (38 000 

припинили свою діяльність офіційно тільки за 2014 рік). 

Тіньовий сектор не потрібно «душити», слід зробити легальні умови ведення бізнесу 

конкурентними з тіньовими − це єдиний спосіб легалізації економіки України.  Дані реформи 

також дадуть поштовх до забезпечення економічного розвитку, що за умов високих 

показників тіньової економіки є неможливим. 

За розрахунками Міністерства економічного розвитку і торгівлі у січні-вересні 2016 

року рівень тіньової економіки в Україні склав 35% від офіційного ВВП, що на 5 в.п. менше 

порівняно з показником відповідного періоду 2015 року [2]. 

Одна із головних загроз, які несе в собі тіньова економіка, полягає у спотворенні 

законів та інструментів ринку, а, отже, основ побудови збалансованої економічної системи, 

спричиняючи блокування дієвості інструментів і механізмів управління соціально-

економічним розвитком країни.  

Зусилля Уряду країни мають концентруватись на запровадженні заходів, спрямованих 

на мінімізацію впливу системних чинників тінізації економіки, які залишаються 

актуальними, а саме: 
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 низька ефективність держави у забезпеченні інституційних основ розвитку 

конкурентоспроможної економіки: відповідно до Звіту про Глобальний індекс 

конкурентоспроможності (ГІК) 2016/2017 ефективність державних та суспільних установ 

(поряд з рівнем розвитку фінансового сектору та макроекономічним середовищем) 

залишається одним з найбільших конкурентних «провалів» економіки України (129 місце 

серед 138 країн); 

 високий рівень корупції: за даними рейтингу «Індекс сприйняття корупції 2015» за 

рівнем корупції Україна посідає 130 місце із 168 країн; 

 низька ефективність функціонування органів судової системи: рівень незалежності 

судової влади та рівень ефективності правової системи в арбітражному врегулюванні 

оцінюються міжнародними експертами надзвичайно низько (відповідно на 129 і 121 місцях у 

рейтингу ГІК 2016/2017); 

 недостатній захист прав на рухому та нерухому власність, включаючи права на фінансові 

активи: за даними рейтингу ГІК 2016/2017 Україна знаходиться на 131 місці за рівнем захисту 

прав власності та на 125 місці за рівнем захисту прав інтелектуальної власності; 

 непередбачуваність змін у податковому законодавстві, що не дозволяє суб’єктам 

господарювання вибудовувати стратегію розвитку, сумісну з державною податковою 

політикою, та, водночас, спричиняє збільшення кількості помилок економічних суб’єктів при 

нарахуванні та сплаті податків і зборів [2]. 

Отже, тіньова економіка є чинником, що негативно впливає на рівень економічної 

безпеки держави, суспільства й особистості. Оптимізація обсягу тіньової економіки в якості 

комплексної політики веде до зростання рівня економічної безпеки країни на всіх рівнях, 

тому вирішення цього завдання повинне бути одним із пріоритетних для Уряду України. 
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СИСТЕМА МИТНИХ ОРГАНІВ  УКРАЇНИ: НЕДОЛІКИ ТА ПЕРЕВАГИ 

За роки незалежності митна система України зазнала чималих законодавчих змін у 

зв’язку із реорганізацією Держмитслужби та створенням Міністерства доходів і зборів 

України (2012 – 2014 рр.)[1]. 

Об’єднання податкової та митної служб мало на меті об’єднання функцій та 

уникнення їх дублювання: структурної, функціональної, інформаційної, збільшення 

надходжень до державного бюджету, покращення сервісу для платників податків, 

дерегуляцію та спрощення митних процедур для суб’єктів ЗЕД. Однак,  це спричинило 

невизначеність  в управлінській вертикалі та  визначенні відповідальності, втрати кадрового 

та професійного потенціалу, руйнацію всієї правоохоронної складової в галузі митної 

справи, а  інформаційна функція звелася виключно до злиття підрозділів статистики, що, у 

свою чергу, негативно вплинуло на розвиток митної справи в Україні. Безперечно важливим 

є питання  наповнення державного бюджету, але не слід забувати, що основним напрямом 

роботи митних органів є управління кордонами. Перерахування коштів до бюджету властиве 

багатьом органам, зокрема МВС, однак для них ця функція  не основна. 

1 березня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 67 [2], згідно з 

якою ліквідовувалося Міністерство доходів і зборів, припинялися заходи щодо реорганізації 

Державної митної служби, відновлювалася діяльність Державної митної служби як 

центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується 

Кабінетом Міністрів України через міністра фінансів і який забезпечує реалізацію державної 

політики у сфері державної митної справи. 

А уже 21 травня 2014 року Уряд приймає постанову № 16021, якою утворює 

Державну фіскальну службу як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України, реорганізувавши 

Міністерство доходів і зборів шляхом перетворення [3]. Але, фактично це не міняє ні 

структуру, ні обсяг завдань. 
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На наш погляд, тільки   автономія і самостійність  таких складових як податкова та 

митниця дасть можливість  сконцентрувати свої зусилля на виконанні власних функцій і 

нести повну відповідальність за їх виконання. 

В процесі формування митної системи України було використано кілька моделей її 

організації, які мали як позитивний так і негативний результат, табл. 1. 

Таблиця 1 

Недоліки та переваги існуючих систем побудови митних органів в Україні 

Назва 

органу 

Переваги Недоліки 

1 2 3 

Держав-

ний митний 

комітет 

Наявність повноважень щодо створення та 

реорганізації митних органів з урахуванням 

оперативної обстановки та потреб митної 

системи. 

Можливість видавати нормативно-правові 

акти з питань регулювання митної справи. 

Значна кількість митниць (у певні роки    що 

збільшувало адміністративний апарат. Наявність 

Територіальних митних управлінь, діяльність яких 

зводилася до адміністративно-контрольних 

функцій. 

Державна 

митна 

служба 

  

1996-2005, 

2006-2008 

Наявність повноважень щодо створення та 

реорганізації митних органів з урахуванням 

оперативної обстановки та потреб митної 

системи. Можливість видавати нормативно-

правові акти з питань регулювання митної 

справи. 

Розгалужена система регіональних митниць, які 

дублювали контрольні функції центрального 

апарату 

Держмитслужби. 

2005-2006, 

2008-2010 

Створення спрощеної та функціональної 

управлінської вертикалі. Пряме 

підпорядкування митниць центральному 

апарату Держмитслужби. Зменшення 

адміністративного апарату за рахунок 

ліквідації регіональних митниць. 

Значна кількість митниць (у певні роки 55), що 

збільшувало адміністративний апарат (у деяких 

регіонах України було від 5 до 7 митниць). 

2010-2012 Статус Держмитслужби дозволяв проводити 

активну міжнародну діяльність, належним 

чином організовувати взаємодію з митними 

та правоохоронними органами інших 

держав. Зменшення адміністративного 

апарату за рахунок ліквідації кількох 

митниць і приведення структури митної 

системи до адміністративно-

територіального устрою України. 

Гнучкий і функціональний контроль за 

підпорядкованими митницями. 

Неможливість з 2011 року видавати нормативно-

правові акти з питань регулювання митної справи 

Мініс-

терство 

доходів і 

зборів 

 Відсутність управлінської вертикалі митної 

системи. Децентралізація прийняття рішень з 

митних питань. Розмивання відповідальності за 

стан регулювання митної справи. Втрата 

кадрового та експертного потенціалу. 

Призупинення розвитку інфраструктури та 

взаємодії з питань міжнародної технічної 

допомоги. Втрата міжнародних зв’язків та 

робочих  контактів. 

Державна 

Фіскальна 

служба 

 Аналогічні попередньому пункту 

Джерело:[4] 
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В умовах реалізації Угоди про Асоціацію з ЄС та враховуючи сучасні реалії,часті 

зміни у підходах до подальшого реформування митних органів, відсутність однозначності  та 

стабільності у системі призводить до зміщення пріоритетів через відсутність перспектив та 

позитивних зрушень, втрати кадрового потенціалу. На наш погляд, варто звернути увагу на 

позитивний досвід близької до нас Грузії, яка зробила величезний стрибок у реформуванні 

всіх адміністративних сфер , при чому безболісно. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

Стратегія інтернаціоналізації економік розвинених країн ґрунтується на використанні 

виробничо-інвестиційної моделі, яка є складовою стратегічного потоку міжнародного 

економічного обміну, спрямованого на встановлення та розвиток великомасштабних і тривалих 

у часі форм зовнішньоекономічної діяльності. При цьому перспективним у виробничо-

інвестиційній моделі інтернаціоналізації є те, що країна виводить за національні рамки її 

відтворювальні цикли й інституціонально оформляє їх, надаючи своїм виробничо-

господарським чи транснаціональним структурам статус носія національних інтересів держави 

та активного учасника світового досвіду, що формується в межах світових відтворювальних 

комплексів. Таким чином сучасні тенденції інтеграційного розвитку перетворюються у 

регіоналізацію та глобалізацію, сприяючи утворенню мережевої економіки в країні. 

Сьогодні інтеграція стала найбільш очевидним процесом, який характеризує зміни 

суспільного розвитку в економічному середовищі. Це також етап переходу від регіоналізації 

до глобалізації, від структуризації економічного простору до набуття універсальних ознак 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/726/2012
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/67-2014-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/160-2014-%D0%BF/paran6#n6
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суспільних відносин, що поглиблює взаємодію між суб'єктами цих відносин на 

міждержавному рівні, "ігноруючи" континентальний простір. Економічна інтеграція є 

«процесом об’єднання та взаємного структурного наближення національних економік, який 

приводить до появи спільного ринкового простору створення інтернаціональних форм 

господарювання, збільшення взаємозалежності виробничих комплексів, більш широкого 

узгодження економічної політики на основі міждержавних угод і за мікроекономічної 

підприємницької взаємодії» [1]. Міжнародна економічна інтеграція визначається як процес 

зближення, взаємопереплетення, зрощування національних економік й формування цілісного 

регіонального (міжнародного) господарського комплексу [2]. 

Можна констатувати, що в основному поняття інтеграції передбачає взаємодію 

елементів середовища та/або його суб'єктів на основі взаємної ідентифікації ними єдиних 

принципів управління. Таким чином, наслідком інтеграції стає об'єднання окремих 

національних економічних систем (на міждержавному рівні) у єдиний економічний простір – 

своєрідну модель глобального конкурентоспроможного інтегрування, яка забезпечила б 

стратегічні позиції нашої держави на світових міжнародних ринках. Тому сьогодні 

інтеграційні процеси в змозі забезпечити певну економічну стабілізацію у державі завдяки 

провадженню і реалізації спільних взаємовигідних завдань господарської політики загалом, 

зменшуючи її ризики, а створення сприятливого середовища для інтеграційної взаємодії 

суб’єктів у провідних секторах національної економіки, має формуватися на основі 

оптимізації процесів алокації державних фінансів та економічної політики [3]. 

Незважаючи, що досі немає загальноприйнятого підходу до вирішення проблем 

стабілізації умов підприємницького середовища в Україні, акцентуємо увагу на можливості 

реалізації системи заходів економічної політики держави, орієнтованих на підвищення 

конкурентоспроможності національної економіки, а також його стабілізації. Це передбачає 

удосконалення економічних відносин, які розвиваються у такому середовищі і мають 

визначальний вплив на розвиток підприємницьких процесів, адже найвищі темпи 

економічного зростання в межах різних держав, забезпечує розвиток підприємництва на їх 

теренах. Завдяки поширенню такого економічного явища формуються великомасштабні 

регіональні комплекси і надалі це сприяє глобалізації в світовій економіці.  

Інтеграційні процеси, що відбуваються чи будуть відбуватися в національній 

економіці будь-якої країни, є основною рисою і передумовою глобалізаційних процесів, які 

зараз набувають світового масштабу. За умови вилучення негативних чинників (корупційних 

явищ, тінізації економіки, вирішення напруженої політичної ситуації в країні і та ін.) – ця 

ефективна модель реалізації економічних відносин була б прийнятною у суспільстві. 

Важливою у такому процесі є роль органів державної влади, реалізація завдань державної 
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економічної політики та вироблення однотипних законодавчих процедур стосовно 

організації та провадження підприємницької діяльності. Наприклад, Договором про 

функціонування ЄС – Європейський союз забезпечує надання послуг згідно з Директивою 

про послуги Європейського Парламенту і Ради Single market for services, низкою рішень суду 

ЄС, Хартією Основних прав та іншими актами вторинного законодавства. Положення ст. 49 

Договору скасовують будь-які обмеження на вільне надання послуг у межах Союзу стосовно 

громадян як держав-членів, які користуються своїм правом на заснування та підприємницьку 

діяльність в іншій державі-членів, ніж та, громадянину якої надають послуги. Спільна 

політика щодо юридичного регулювання окремих секторів сфери послуг здійснюється на 

основі окремих нормативних актів. Необхідною умовою для того, щоб обмін послугами 

підпав під юрисдикцію ЄС, є існування факту перетину кордону держави-члена 

Європейського Союзу [4]. 

Тому визначальною на теперішньому етапі ринкових змін є побудова такої 

економічної моделі підприємницького середовища, що окреслить перспективи розвитку 

вітчизняної економіки у напрямі євроінтеграційного співробітництва. Це дасть змогу 

посилити позиції нашої держави у загальноєвропейському просторі, адже зараз 

Європейський Союз продовжує зміцнювати свої позиції як ключовий торговельний партнер 

України. Інтеграція України у європейський простір означає й наближення її позицій у 

багатьох сферах і галузях до загальносвітових стандартів. Сьогодні на порядку денному – 

промисловість. Спільний виробничий простір Україна – ЄС – це можливість створити 

взаємовигідні виробничі зв’язки, які виведуть ці взаємини на новий продуктивний рівень. 

Україні важливо продовжити трансформацію економіки із сировинно-орієнтованої на 

високотехнологічну інноваційну індустріальну модель. Створення спільного виробничого 

простору дозволить вітчизняним компаніям стати частиною європейських виробничих 

ланцюгів доданої вартості через застосування однотипних стандартів у вітчизняному 

промисловому виробництві та отримання відповідної сертифікації; сприятиме 

взаємовигідному доступу сторін на ринки публічних закупівель, розвитку співпраці 

українських та європейських МСП, а також розширенню співробітництва у пріоритетних 

галузях національної економіки [5].  

На формування стратегії промислового розвитку впливають напрямки адаптації 

засад провадження сучасної економічної політики держави до світових пріоритетів та 

міжнародних стандартів. Тому управління сферою економічних відносин варто здійснювати 

із використанням ринкових важелів, які діють як стимулятори розвитку підприємств цілого 

господарського комплексу країни і кожної його галузі зокрема. Необхідно продовжувати 

активну та послідовну політику щодо регулювання інтеграційних взаємовідносин у 
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підприємництві, що здатна підвищити конкурентоспроможність національної економіки 

шляхом регуляторного впливу на розвиток інтеграційних процесів у підприємництві.  

Список літератури:  

1. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України / Валерій Євгенович 

Новицький . – К. : КНЕУ, 2003. – С. 636.  

2. Міжнародні інтеграційні процеси сучасності: монографія / [А. С. Філіпенко (кер. авт. 

кол.), В. С. Будкін, М. А. Дудченко та ін.]. – К. : Знання України, 2004. – С. 12.  

3. Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні важелі та стимули: колект. 

монографія. Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З. та ін. / За ред. д.е.н. 

Ситник Н.С. , - Л.: Видавництво «Апріорі», 2017. - 350с. 

4. White Paper on Services of General Interest, "Services" Directive. – [Electronic resource]. – 

Mode of access http://ec.europa. eu/services_general_ interest/docs/sec_2007_ 1515_en.pdf 

5. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249783935 

 

 

Бугіль Світлана Ярославівна 

к.е.н., доцент кафедри державних та місцевих фінансів 

факультет управління фінансами та бізнесу 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

ІНСТРУМЕНТИ ФІСКАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВИХ 

ЗАХОДІВ ДЕРЖАВИ 

Стрімке зростання бюджетних дефіцитів під час кризи створило суттєвий тиск до 

зростання державного боргу, що спричинило боргові кризи в окремих країнах. В результаті 

фінансової кризи більшість країн єврозони вийшли за межі допустимих критеріїв “3–60” 

(дефіцит бюджету / державний борг). Економіка України також зазнала великого удару під 

час кризи і країна стикнулась із розширенням бюджетного дефіциту та державного боргу.  

Фіскальна консолідація є однією зі складових менеджменту державних фінансів. Вона 

охоплює заходи, що забезпечують фінансову підтримку держави через досягнення 

стратегічних цілей боргової політики. 

Фіскальна консолідація – це комплекс макроекономічних заходів, що мають на меті 

оптимізацію та збалансування системи державних фінансів (рис. 1). 

Свої цілі фіскальна консолідація реалізовує за допомогою інструментів, які мають 

різний характер, але при поєднанні й тривалому використанні допомагають досягти 

стратегічних цілей консолідації.  
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Рис     Фіскальна консолідація 

Джерело: розроблено автором 

Інструменти фіскальної консолідації реалізуються на основі різних механізмів. У 

табл. 1. наведено податкові інструменти, які використовуються у процесі введення такої 

політики. 

Таблиця 1. 

Класифікація податкових інструментів фіскальної консолідації 

Податкові інструменти фіскальної консолідації 

Системні Комплексні Елементарні 

Загальний рівень 

оподаткування(податкове 

навантаження); 

- структура системи 

оподаткування; 

- шкала оподаткування; 

- застосування 

альтернативних систем 

оподаткування. 

Спеціальні податкові 

режими, які вводяться за 

територіальною ознакою; 

спеціальні 

галузеві(секторальні) режими 

оподаткування. 

Об’єкт оподаткування; 

- склад платників податків; 

- ставка податку; 

- порядок визначення витрат, 

щ вилучаються з бази 

оподаткування; 

- база оподаткування; 

- податкові санкції; 

- податкова амортизація; 

- терміни сплати податку; 

- порядок перенесення 

податкових збитків; 

- укладання міжнародних 

договорів про уникнення 

подвійного оподаткування. 

Джерело: [1] 

Інструмент податкового регулювання фіскальної консолідації представлений такими 

податками і зборами: 

1. Оподаткування права власності. У країнах Європейського Союзу застосовується 

практика оподаткування права власності, особливо коли йдеться про купівлю чи продаж 

(коли відбувається процес зміни власника на певні майнові цінності). Така база 

оподаткування, з точки зору фіскального навантаження на суб’єкта податку, є доволі 

Фіскальна консолідація 

Скорочення державних витрат Підвищення державних доходів 

Скорочення дефіциту бюджету 

Стабілізація державного боргу 



192 

низькою. Цей податок ефективно використовується у країнах для швидкого накопичення 

доходу, при цьому фіскальна ефективність буде доволі високою.  

2. Екологічні податки. Вони слугують маневреним механізмом оподаткування та 

належать до інструментарію доходу фіскальної консолідації. При застосуванні екологічного 

оподаткування, крім мети досягнення доходу для країни, реалізується також екологічна мета. 

Як показує практика, багато європейських країн не вдаються до підняття ставок за цим 

податком. Проте деякі держави, серед них Данія й Нідерланди, такі ставки підняли, досягши 

рівня зростання доходу до 4% по відношенню до ВВП. 

3. Збори. Вони також становлять частину податкового інструменту фіскальної 

консолідації. Їхня частка в дохідній частині бюджету країн сягає до 2,5% від ВВП. Ці збори є 

типовим джерелом доходів підцентрального правління. У федеральних країнах приблизно 

75% з них накопичуються у місцевих органів влади і об’єднуються регіональними 

правліннями. У більшості країн з унітарною системою влади місцевим органам влади 

залишається понад 50% від суми зборів[2]. 

Серед основних бюджетних інструментів фіскальної консолідації виділяють операційні 

заходи, програмні заходи й інші ініціативи, які не належать до двох попередніх. 

Операційні заходи – заходи, основна мета яких полягає у зменшенні поточних видатків 

провладного уряду. Програмні ж заходи призначені для зменшення видатків бюджету, що 

мають характер програмних класифікацій (табл. 2).  

Таблиця 2. 

Класифікація бюджетних інструментів фіскальної консолідації 

Операційні заходи Програмні заходи Інші ініціативи 

– скорочення заробітної 

плати у суспільному 

секторі або скорочення 

персоналу; 

– реорганізація урядових 

видатків; 

– перегляд планів 

асигнувань на 

загальнодержавному 

рівні. 

– оптимізація видатків на охорону 

здоров’я; 

– зміна системи соціального 

забезпечення; 

– перегляд систем виплат пенсій 

по старості; 

– оптимізація видатків на 

розвиток капітальної 

інфраструктури та сприяння 

сталому розвитку національної 

економіки. 

– загальні скорочення 

видатків; 

– заморожування публічного 

споживання. 

Джерело: [1] 

На нашу думку, вибираючи інструменти фіскальної консолідації, уряд повинен 

враховувати цілі, які він ставить перед собою, а саме: збільшення виробництва (ВВП), 

економічне зростання, зменшення боргу і бюджетного дефіциту. 
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У процесі використання фіскальної консолідації в економіці зарубіжних країн 

визначають ряд критеріїв, за якими можна робити висновки про якість цієї політики. До них 

належать такі: 

‒ впродовж року після впровадження фіскального регулювання має відбутися 

зростання ВВП принаймні на 2% від попереднього рівня або через два роки на 1,5% за 

кожний рік; 

‒ фіскальна політика є ефективною, якщо після 3 років з початку рецесії економіки 

відношення дефіциту бюджету до ВВП у середньому становить 2% від показника ВВП 

базисного рівня або після 3 років спостерігається зменшення показника відношення 

державного боргу до ВВП у розмірі 5%; 

‒ період фіскальної консолідації вважається експансіоністським, якщо середній темп 

приросту ВВП є більшим, ніж його зростання при використанні іншого типу політики[3]. 

При вивченні іноземного досвіду запровадження фіскальної консолідації для України 

варто виділити окремі позитивні аспекти, які можна з впевненістю використовувати у 

вітчизняній економіці, тому що вони обов’язково дадуть бажаний результат. Так, для 

зменшення державного боргу та бюджетного дефіциту в період використання фіскальної 

консолідації пропонуємо: 

1. Застосовувати методи “одноразових доходів” для наповнення бюджету країни. 

2. Розробляти довгострокові плани фіскальної консолідації. 

3. Здійснювати орієнтацію у використанні одного інструменту фіскальної консолідації 

(інший інструмент застосовується тільки для підтримки досягнення визначених завдань). 

4. Впроваджувати структурні реформи в економіку. 

5. Утворити незалежний інститут фіскальної консолідації, що буде здійснювати 

контроль за дотриманням такої політики. 

6. Формувати показники, які мають стати орієнтирами, для того, щоб аналізувати 

результати поточної роботи й ефективності дій уряду у сфері політики фіскальної 

консолідації. 

Найважливіші завдання фіскальної консолідації полягають у зниженні державного 

боргу. Однак виділяють ще так звані високорівневі цілі, або цілі фіскальної консолідації 

другого рівня. До них належать: 

1. Довгострокова бюджетна стійкість. Уряд повинен забезпечувати обслуговування 

державного боргу в наступні періоди. 
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2. Соціальна ефективність. Вона передбачає згладжування податкового тягаря 

впродовж довгострокового періоду. Це дає змогу скоротити витрати домогосподарств на 

сплату податків та забезпечити поліпшення добробуту в країні. 

3. Справедливість між поколіннями. Вона означає справедливий розподіл добробуту 

нації у майбутньому між новими генераціями. 

4. Заходи з економії для запобігання виникненню непередбачуваних ситуацій у 

майбутньому. 

Отже, аргументи запровадження фіскальних правил і норм можна звести до теоретичних 

та емпіричних. Перші стосуються, переважно, проблем збалансування бюджетів 

субнаціонального рівня та фіскальної дисципліни адміністративно-територіальних одиниць, тоді 

як другі – координації податкової та бюджетної політик на національному рівні, а також 

необхідності врахування політикоінституціональних чинників реалізації фіскальної політики. 

Найбільш відомим фіскальним правилом, що виступає орієнтиром реалізації фіскальної 

політики, і було запроваджене у різні часи в багатьох країнах ЄС, є «золоте правило», яке 

наголошує на тому, що державні запозичення повинні спрямовуватися виключно на 

інвестиції, а не на фінансування поточних видатків [4;5]. 

Серед факторів, які можуть негативно вплинути на ефективність фіскальної 

консолідації в найближчій короткостроковій перспективі, особливо в країнах PIIGS 1, варто 

відзначити: 

‒ заходи щодо посилення політики консолідації збігаються в часі з демографічним 

переходом в багатьох європейських країнах, коли через старіння населення навантаження на 

державні соціальні програми підвищується. Це означає, що скорочення соціальних програм 

має бути ще більш масштабним; 

‒ підвищення податків і зниження витрат (включаючи зарплати державних 

службовців) відчуваються відповідними категоріями населення прямо, на відміну від 

інфляції, податкова функція якої, на перший погляд, непомітна. Тому для проведення 

подібних скорочень потрібен високий рівень порозуміння в суспільстві щодо необхідності 

проведених реформ [6]. 

Отже, на основі проведеного дослідження, можемо стверджувати, що процес 

фіскальної консолідації є доволі містким та багатогранним. Серед фахівців-теоретиків і 

економістів-практиків досі точаться дискусії щодо окремих аспектів фіскальної консолідації. 

Однак наріжним каменем все ж таки залишається інструмент протистояння, тобто що краще: 

запровадження процедури зниження державних видатків, які в довгостроковому періоді 

можуть привести до економічного зростання, чи запровадження збільшення податкових 

надходжень у короткостроковому періоді, що дають змогу зменшити суму державного боргу. 
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ПІДТРИМКА КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА В КОНТЕКСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ 

УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ 

У контексті вектору реформування економіки України, необхідні дослідження процесів, 

пов’язаних зі змінами у фінансовій політиці підтримки конкурентного середовища, 

спричиненими Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом[1]. Дана угода 

передбачає реформування механізму державної підтримки відповідно до правил Європейського 

Союзу. Суть цих правил полягає у захисті економічної конкуренції від надмірного, 

неефективного державного втручання в ринкову економіку. Такий підхід є досить новим для 

України. Разом з тим, його успішне впровадження сприятиме розвитку конкуренції, реалізації 

дієвої промислової політики, ефективному та прозорому використанню бюджетних коштів та 

інших державних і місцевих ресурсів. Крім того, важлива імплементація кращих міжнародних 

практик використання бюджетних коштів і, відповідно, виконання бюджетів всіх рівнів [2]. 

Першим кроком у впровадженні цих правил стало прийняття в липні 2014 року Закону України 

«Про державну допомогу суб’єктам господарювання». 

Внутрішній ринок Європейського Союзу охоплює простір без внутрішніх кордонів, де 
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забезпечено вільний рух товарів, осіб, послуг і капіталу. 

Створення умов для справедливої конкуренції є однією з основних вимог забезпечення 

збалансованого розвитку внутрішнього ринку ЄС. Справедлива та розвинена конкуренція на 

внутрішньому ринку також становить одну з основних передумов економічного зростання - 

розвитку та створення нових підприємств, стимулювання інноваційних процесів, підвищення 

продуктивності праці, створення нових робочих місць[3]. 

Політика Європейського Союзу у сфері захисту конкуренції здійснюється за 

допомогою низки обмежень, таких як заборона картелів та узгоджених дій, зловживання 

домінуючим становищем на ринку, антиконкурентних злиттів. 

Основоположні принципи Європейського Союзу щодо забезпечення справедливої 

конкуренції закріплені у статтях 101, 102 Договору про функціонування Європейського Союзу. 

Стаття 101 Договору закріплює заборону будь-яких домовленостей, рішень та 

узгоджених практик суб'єктів господарювання, що мають на меті або спричиняють негативні 

наслідки для конкуренції на ринку. Водночас, стаття 101 передбачає, що закріплена у ній 

заборона може не застосовуватись, якщо дотримано чітко окреслені умови, характер яких 

передбачає несуттєвий вплив на конкуренцію і, водночас, є виправданим з огляду на 

визначені у частині 2 статті 101 цілі. 

Стаття 102 Договору забороняє зловживання суб’єктами господарювання своїм 

домінуючим становищем і визначає види дій, які можуть розглядатися як зловживання. Дана 

стаття не містить виключень щодо заборони, але водночас окреслює критерії, згідно з якими 

має застосовуватися заборона. До таких критеріїв належать: наявність зловживання 

домінуючим становищем на внутрішньому ринку в цілому або на істотній його частині, а 

також потенційного впливу на торгівлю. 

У контексті створення справедливої конкуренції на внутрішньому ринку ЄС у статті 

106 Договору окрему увагу присвячено діяльності державних підприємств, підприємств-

монополістів та підприємств, наділених особливими або виключними правами. 

Як випливає зі статті 106, її зміст має розглядатися у поєднанні зі статтями 101 та 102 

Договору. Так, стаття 106 Договору зобов’язує державних суб’єктів господарювання та 

суб’єктів господарювання, наділених спеціальними або виключними правами дотримуватися 

загальних принципів справедливої конкуренції, закріплених у статтях 101 і 102. Крім цього, 

зі статті 106 випливає, що монопольні утворення самі по собі не заборонені в Європейському 

Союзі. Разом з тим, їх особливе становище на ринку має бути виправдане у сенсі важливого 

європейського інтересу, а їх діяльність повинна здійснюватися з дотриманням правил 

конкуренції тією мірою, наскільки застосування таких правил не заважає здійсненню 

довірених їм особливих завдань. 
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З метою забезпечення збалансованої діяльності суб’єктів господарювання у сенсі 

дотримання справедливої конкуренції Європейська Комісія уповноважена здійснювати 

відповідне регулювання. 

Не менш важливим компонентом європейської політики захисту конкуренції є 

контроль за державною допомогою, що розглядається як ефективний інструмент зміцнення 

внутрішнього ринку. 

Необхідність контролю за державною допомогою в ЄС обумовлена тим, що дії держави 

на користь певних суб’єктів господарювання або певних видів економічної діяльності 

можуть мати значний негативний вплив на свободу торгівлі на внутрішньому ринку ЄС і 

дискримінувати окремих суб’єктів підприємницької діяльності. Будь-яке втручання держави, 

у  прямій або непрямій формі, що супроводжується відповідними витратами державних 

ресурсів та надається певному підприємству, або передбачає надання економічної переваги 

певним суб’єктам господарювання чи певним видам економічної діяльності, має характер 

державної допомоги. 

Основоположні критерії надання державної допомоги в ЄС закріплені у статті 107 

Договору. Регулювання та контроль державної допомоги в Європейському Союзі 

здійснюється на основі цілої системи встановлених принципів і правил. 

Гармонізація політики України у сфері конкуренції з принципами Європейського Союзу 

була і залишається одним з пріоритетів процесу європейської інтеграції. Сьогодні в умовах 

асоціації з Європейським Союзом розвиток конкуренції набуває особливого значення. 

Європейська практика, пов’язана із захистом справедливої конкуренції передбачає: 

 здійснення належного нагляду за діяльністю держав-членів ЄС; 

 застосування процесуальних заходів з метою усунення порушень; 

 ухвалення актів законодавства, спрямованих на ефективне застосування принципів 

справедливої конкуренції. 

Національні конкурентні органи держав-членів ЄС та Європейська Комісія є 

уповноваженими органами на здійснення заходів щодо ефективного застосування принципів 

конкуренції Європейського Союзу. 

Створення належних умов співробітництва України та ЄС в рамках Угоди про 

асоціацію обумовило необхідність чіткого визначення уповноважених органів з питань 

конкуренції безпосередньо у положеннях Угоди[4]. Так, відповідно до статті 253 Угоди про 

асоціацію уповноваженим відомством з питань конкуренції зі сторони України є 

Антимонопольний комітет, зі сторони ЄС – Європейська Комісія. 

Статтею 255 Угоди про асоціацію закріплено, що Україна та ЄС забезпечують 

застосування законодавства, яке ефективно протидіє діям та операціям, що порушують 
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принципи справедливої конкуренції[1]. Ефективність виконання сторонами Угоди 

законодавства про конкуренцію полягає у застосуванні його положень у прозорий, 

своєчасний та недискримінаційний спосіб, поважаючи принципи процесуальної 

справедливості та права на захист. Зокрема, національне законодавство та практика сторін 

повинні застосовуватися у такий спосіб, щоб забезпечити перед накладенням санкцій чи 

зобов’язань на будь-яку юридичну чи фізичну особу за порушення законодавства про 

конкуренцію уповноважене відомство з питань конкуренції надавало право цій особі бути 

заслуханою та представити докази протягом обґрунтованого строку, визначеного 

відповідним законодавством сторін Угоди, після повідомлення відповідній фізичній або 

юридичній особі про попередні висновки щодо існування порушення;  

Крім цього, уповноважене відомство з питань конкуренції зобов’язане затвердити та 

опублікувати документи, в яких роз’яснюються: 

 принципи визначення будь-яких штрафних санкцій, що накладаються за по-

рушення законодавства про конкуренцію; 

 принципи, які застосовуються під час оцінки горизонтального злиття. 

На вимогу однієї із сторін Угоди про асоціацію інша сторона повинна надавати їй усю 

відкриту інформацію щодо діяльності, пов’язаної із застосуванням свого законодавства про 

конкуренцію та виконання зобов’язань, що випливають з Угоди. 

Детальні правила та особливості застосування принципів справедливої конкуренції 

визначені у спеціальних актах законодавства Європейського Союзу, які регулюють право-

відносини у сфері антиконкурентних узгоджених дій та практик. 

Так, відповідно до статті 256 Угоди про асоціацію Україна повинна наблизити своє 

законодавство та практику до положень таких актів законодавства ЄС: 

1) Регламент Ради (ЄС) № 1/2003 від 16 грудня 2002 року про імплементацію правил 

конкуренції, викладених у статтях 81 та 82 Договору; 

2) Регламент Ради (ЄС) № 139/2004 від 20 січня 2004 року про контроль за 

концентрацією між підприємствами (Регламент ЄС про злиття); 

3) Регламент Комісії (ЄС) № 330/2010 від 20 квітня 2010 року про застосування статті 

101(3) Договору про функціонування Європейського Союзу до категорій вертикальних угод 

та узгоджених дій; 

4) Регламент Комісії (ЄС) № 772/2004 від 27 квітня 2004 року про застосування статті 

81 (3) Договору до категорій угод з передачі технологій. 

У ч. 2 ст. 107 Договору викладено основні цілі державної допомоги, які є сумісними з 

внутрішнім ринком. Це допомога соціального характеру, яка надається індивідуальним 

споживачам, за умови що вона надається без дискримінації стосовно продукції, на яку вона 
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поширюється, а також відшкодування збитків, завданих стихійним лихом або надзвичайними 

обставинами. Правила державної допомоги застосовуються лише до заходів держав-членів 

ЄС, що мають вплив на ситуацію на внутрішньому ринку ЄС. Допомога, що впливає на 

міжнародну торгівлю з країнами за межами ЄС, є об’єктом регулювання відповідних угод 

Світової організації торгівлі. 

У ч. 3 ст. 107 Договору встановлено види допомоги, які можуть бути визнані сумісними 

з внутрішнім ринком ЄС: 

 сприяння економічному розвитку територій, у яких життєвий рівень (стандарти) є 

дуже низькими, або існує високий рівень безробіття; 

 виконання проекту, який відповідає спільному європейському інтересу, або сприяє 

виправленню серйозного недоліку в економіці держави-члена; 

 сприяння розвитку певних видів економічної діяльності або економічних територій 

(регіонів), а також допомога на збереження об’єктів культури і культурної спадщини, коли 

така допомога не впливає несприятливо на умови торгівлі в обсязі, що суперечить спільному 

інтересу. 

Стаття 108 Договору надає Єврокомісії широкі повноваження у встановленні критеріїв 

схвалення окремих видів допомоги та розробці політики у цій сфері, яка відповідає 

пріоритетам розвитку внутрішнього ринку. Таким чином формула про можливість визнання 

державної допомоги сумісної з внутрішнім ринком реалізовується в рамках повноважень 

Єврокомісії, яка затверджує відповідні правила. 

Отже, визнання важливості активізації інструментів фінансової політики стимулювання 

конкуренції (зокрема, звільнення на певний час від оподаткування окремих видів 

економічної діяльності, що не провадяться в Україні, застосування додаткових стимулів та 

обмежень (квоти, патенти та ін.), повноцінний перехід до електронного надання послуг для 

суб’єктів підприємництва, фінансування процедур з уніфікації форм звітностей і документів, 

впровадження електронного документообігу, стимулювання участі малих і середніх 

підприємств у модернізованих процедурах державних закупівель та запровадження 

публічної оцінки ефективності діяльності органів державної влади у цій сфері) дозволить 

збільшити темпи реформування економіки України.  
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МОЖЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ОПОДАТКУВАННЯ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МИТНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ 

Поглиблення інтеграційних процесів передбачає подальше взаємне зближення 

економік незалежних держав, що приводить до зростання обсягів міжнародної торгівлі, 

розширення номенклатури товарів, які є на світовому ринку, усунення торговельних 

бар’єрів, спрощення умов торгівлі та виникнення нових її форм. Разом з тим, зазначені 

процеси створюють ряд загроз зовнішньоекономічній безпеці окремих держав і загострюють 

потребу використання ефективних інструментів митної політики. 

Митна політика України зводиться до потреби забезпечення її єдності на всій території, 

координації зусиль усіх митних органів на виконання її пріоритетних напрямів, 

удосконалення нормативно-правової бази, взаємодію на тісну співпрацю із митними 

органами інших країн. У ринковій економіці держава здійснює регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності для гарантування безпеки країни і захисту 

загальнонаціональних інтересів. Діяльність державних органів стосовно регулювання ЗЕД 

здійснюється майже у всіх країнах світу, але її масштаби, форм завдання визначаються 

кожною країною з врахуванням її масштабів, становища в сучасному світі, зовнішньої і 

внутрішньої політики. 

Для прикладу, зовнішня торгівля – одна з найдинамічніших галузей економіки 

Німеччини, стимулятор її економічного зростання. Зовнішньоекономічні зв’язки Німеччини 

є найважливішим експортером і імпортером у світі. Стимулюванню німецького експорту 

сприяє розвинута система фінансування і страхування зовнішньоекономічної діяльності. 

Крім того, з метою сприяння зовнішньоекономічній діяльності німецьким фірмам надається 

http://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2016/04/141.pdf
http://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2016/04/141.pdf
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державна фінансова підтримка для їх участі в зарубіжних виставках і ярмарках, завдяки чому 

ініціюється близько 20% усього німецького експорту, розширяється мережа німецьких 

зовнішньоторговельних палат [1, с. 18]. 

Висока конкурентоспроможність німецької промисловості на світових ринках 

забезпечується, як правило, за рахунок переваг в її нецінових параметрах, зокрема, переваг в 

якості і технічному рівні продукції, зразковому сервісі, чіткому дотриманні термінів 

поставок і ін. 

В умовах структурної перебудови, що відбувається в економіці Франції, усе більше 

значення мають зовнішньоекономічні зв’язки, перш за все зовнішня торгівля, що є однією з 

найбільш динамічних галузей і головною формою участі країни в системі 

світогосподарських відносин. Французький уряд якийсь час підвищував протекціоністські 

митні збори. Там переважав імпорт товарів. Відставання експорту в 1,6 рази пояснювалося 

вільним розвитком господарства. Франція відігравала роль світового кредитора. До 70-х рр. 

XIX ст. капітали спрямувалися в облігації, акції промислових підприємств. З кінця XIX ст. 

Франція вивозила капітал переважно в позиковій формі, тобто надавала його у вигляді 

державних позик і цінних паперів [2, с. 115]. Зростання доступності французької економіки 

виявляється в збільшенні експортної спрямованості виробництва в провідних галузях 

промисловості. Експортна квота в оброблювальній промисловості перевищує 36% за 

переваги галузей електротехнічного та транспортного машинобудування [3, с. 272-273]. 

У Грузії здійснюється єдина митна політика, що є невід’ємним складником внутрішньої 

та зовнішньої економічної політики держави, визначеної парламентом. До завдань митної 

політики Грузії належать: захист економічного суверенітету та економічної безпеки держави, 

стимулювання розвитку економіки, захист внутрішнього ринку та ін. Правовим та 

організаційним підґрунтям реалізації митної політики є Митний кодекс Грузії, який 

встановлює права та обов’язки митних та інших органів державної влади, фізичних та 

юридичних осіб в процесі регулювання та здійснення зовнішньоекономічної діяльності. На 

сьогодні митна політика Грузії розвивається у напрямі активної міжнародної співпраці та 

гармонізації й уніфікації з міжнародними правовими нормами та практикою. 

У Грузії митну справу здійснює Митний департамент, що має статус правоохоронного 

органу. Митний департамент складається з центрального апарату, митних управлінь 

Аджарської та Абхазької автономних республік, регіональних митниць, митних постів і 

митних пунктів пропуску. З метою здійснення експертизи та інших видів дослідження 

товарів Митний департамент може створювати митні лабораторії, науково-дослідні, 

навчальні заклади та інші установи. 

Позитивним моментом, на нашу думку, є те, що в Грузії митна служба не є фіскальним 
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органом та адмініструє ввізне мито, відповідно до загальних директив Міністерства 

економічного розвитку. Зважаючи на це, Міністерство фінансів Грузії не встановлює митним 

органам планових показників стосовно надходжень митних платежів до бюджету. Основною 

функцією митних органів є не фіскальна, а регулювальна, що передбачає контроль за 

структурою внутрішнього товарного ринку та використання інструментів протекціонізму в 

інтересах національних товаровиробників. 

Законодавством Грузії передбачено лише три ставки ввізного мита - 0%, 5% та 12 %. 

Перелік товарів, що належать до кожної із трьох тарифних категорій визначає Міністерство 

економічного розвитку. Така система тарифікації дає можливість скоротити випадки 

порушення митного законодавства та заниження митної вартості. 

У Грузії максимально спрощено митні процедури та формальності. Так, за даними 

Enterprise Surveys, Грузія перебуває на першому серед країн Східної Європи та Центральної 

Азії за часом, який затрачається на вирішення та узгодження спірних питань з державними 

органами регулювання [5]. 

Після вступу Польщі до ЄС (1 травня 2004 р.) митна політика була передана на рівень 

наднаціональної компетенції, а відтак зник її національний характер, і було створено 

реформовану державну митну систему. 

Напрям змін у митній політиці Польщі визначався пристосуванням до принципу 

вільного та необмеженого товарообміну в Євросоюзі, що є однією з засад його існування. 

Основою вільного товарообміну є три найголовніші елементи [6]: 

- усунення тарифного бар’єра (утворення митного союзу між країнами-членами); 

- усунення фіскальних обмежень; 

- усунення нетарифних обмежень (кількісних та якісних). 

Основним документом, який регулював процес інтеграції Польщі до ЄС, була Угода 

про асоціацію (Європейська угода), де зазначалася можливість повноправного членства за 

умови виконання поставлених вимог. 

З приєднанням до ЄС Польща відмовилася від права до незалежного встановлення 

митних ставок у торговельних обігах з іншими країнами, а також приєдналася до спільної 

митної зони. У митній сфері найголовнішим було скасування нетарифного обмеження 

(уніфікація процесу сертифікації, стандартизації, а також процедурних оплат за виконання 

митної діяльності) [7]. 

Отже, основними тенденціями реформування митної системи можна назвати 

спрощення організаційної структури та зменшення кількості структурних підрозділів при 

одночасному розширенні функцій і завдань, чіткий розподіл повноважень і відповідальності 

між управлінськими рівнями, значне скорочення кількості митників. 
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Важливе значення у митному регулюванні США відіграє Північно-Американська угода 

про вільну торгівлю (НАФТА) [9], яка відміняє мито на досить значну частину товарних 

груп, які ввозять до Канади, Мексики та США. Для країн-членів цієї угоди (США, Мексика 

Канада) НАФТА повністю відміняє мито негайно або ж поступово (від 5 до 10 років для 

деяких видів товарів). Значна частина митних платежів була відмінена у 2003 році. 

У США використовується митний тариф на основі Гармонізованої системи 

найменування та кодифікації товарів (HTS – Harmonized Tariff Shedule) [10], 

розробленої за участі Ради митної співпраці. Гармонізована система складається з трьох 

частин: 1) структурована товарна номенклатура; 2) загальні правила трактування; 3) 

правові коментарі. 

Ставки ввізного мита зазначені в двох стовпчиках, в першому з яких - дві графи. Перша 

графа - пільговий тариф (для товарів, які ввозяться з країн, до яких США застосовує пільгові 

умови). У другій графі зазначені повні ставки мита на товари, яких застосовується режим 

найбільшого сприяння. Зважаючи на те, що для надання режиму найбільшого сприяння не 

потребується укладання спеціальних договорів, ним можуть користуватися практично усі 

країни, крім тих, перелік яких зазначено в законодавстві США (Куба, Лаос, Північна Корея). 

Саме до товарів останніх застосовуються окремі ставки мита, зазначені у другому стовпчику 

митного тарифу. 

Федеральне законодавство США передбачає стосовно імпортних товарів велику 

кількість вимог, спрямованих на захист здоров'я та безпеки людей, тварин і рослин, а також 

на правильне застосування митного законодавства. Також митні органи США здійснюють 

перешкоду для ввезення товарів, виготовлених з порушенням авторських прав, товарних 

знаків і патентів. 

Досить цікавим є досвід Італії, особливо з приводу її зовнішньої політики у сфері 

регулювання торгівлі, де ще 50 років тому переважали настрої, спрямовані проти 

економічної інтеграції країн у міжнародну торгівлю. 

Експортує Італія продукцію машинобудування і металообробної промисловості, 

швейні, текстильні і взуттєві вироби, хімічну продукцію, продовольство, будівельні 

матеріали, офісну оргтехніку, руди чорних і кольорових металів. Асортимент імпорту, 

мабуть, за винятком енергоносіїв, повністю збігається з експортом. Основними 

зовнішньоторговельними партнерами Італії є країни ЄС, головним чином, Німеччина, 

Франція і Великобританія, а також Швейцарія і США [11, с. 593]. 

Італійській моделі властиві: переважання "сімейного" типу власності, що 

супроводжується високим рівнем концентрації капіталу у верхній ланці виробничої 

структури при надзвичайному його розпорошенні в нижньому, базовому ешелоні; пряма й 
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активна участь держави у виробничому процесі; випереджувальні темпи зростання ВВП 

протягом усього післявоєнного періоду, разом з прискореною модернізацією соціальної 

сфери; експортна спеціалізація на галузях середнього технологічного рівня, включаючи деякі 

види послуг (туризм), при хронічно негативному сальдо обміну технологією з країнами-

лідерами. Разом з тим, у регіоні зберігаються національні особливості [4, с. 70]. 

Важливо висвітлити специфіку проведення Китайського митного контролю над 

переробкою імпортних товарів - нової моделі митного управління, який засвідчує, що 

після отримання зобов’язань від підприємств, що не буде ніякої втрати національного 

доходу, митники не стягують мита на товари імпорту, але здійснюють контроль над 

усім процесом переробки, поки перероблені товари не реекспортують [12]. Поряд з цим, 

потрібно врахувати основні постулати стратегії розвитку митної та акцизної служби 

Індії [13], яка охоплює: 

- збільшення використання інформаційних технологій; 

- прискорення митних і акцизних процедур; 

- стимулювання згоди і добровільної дії платників мита і акцизу; 

- допомога у формуванні тарифної політики; 

- боротьба з ухиленням від сплати мита і акцизу, комерційними фальсифікаціями і 

соціальною загрозою; 

- відповідність стандартам надання митних послуг; 

- розвиток професіоналізму і відповідальності. 

Отже, найбільш показовим для України стосовно реформування митної системи є 

досвід Грузії, яка налагодила відкриті та недискримінаційні торговельні стосунки із країнами 

світу (табл. 1). Вільна торгівля здійснюється на основі низьких митних тарифів, або взагалі 

без їх застосування та відмови від нетарифного регулювання ЗЕД. Митні процедури 

стосовно імпорту та експорту є максимально спрощені та реалізуються із мінімумом затрат 

коштів і часу [14]. 

Тим не менше, сьогодні в Україні зроблено перші кроки до реформування митної 

служби, тобто об’єднання усіх фіскальних органів в одну структуру. Створено Державну 

фіскальну службу України, функціями якої є забезпечення формування єдиної державної 

податкової, державної митної політики стосовно адміністрування податків і зборів та митних 

платежів, підвищення ефективності оподаткування зовнішньоекономічної діяльності у 

розрізі окремих податкових платежів. 
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Таблиця 1 

Рекомендації стосовно удосконалення митної системи України на основі досвіду Грузії, 

Польщі та США 

Країна Досвід для України 

Грузія Мінімізувати ставки мита на основі грузинської 

практики, де передбачено лише три ставки 

ввізного мита - 0%, 5% та 12 %. Перелік товарів, 

що належать до кожної із трьох тарифних 

категорій визначає Міністерство економічного 

розвитку. Така система тарифікації уможливлює 

скоротити випадки порушення митного 

законодавства. 

Налагодити процес 

запровадження автоматизованої 

системи обробки митних даних 

ASYCUDA WORLD, яка 

розроблена UNCTAD та 

використовується у понад 80 

країнах світу тощо 

Польща Удосконалити розвиток інформаційних систем та 

зробити акцент на обміні інформацією перед 

прибуттям товару, що поліпшить аналіз ризиків і 

полегшить розпізнавання легального 

товарообігу, який здійснюється суб’єкти 

підприємницької діяльності. Інформація, що 

аналізується перед прибуттям і контролем 

товару, дозволяє істотніше розпізнавати можливі 

загрози і приймати рішення про збільшення або 

зменшення кількості митних процедур, що 

приводить до економії коштів і часу оформлення 

товару. 

Передбачити встановлення 

грошової компенсації 

сільськогосподарським 

виробникам у відсотковому 

вираженні до середнього рівня 

дотацій, які надаватимуться 

представникам аграрної сфери 

(практика Польщі свідчить, що у 

перший рік членства в ЄС вони 

становили 55%, у другий - 60%, у 

третій - 65%) 

США Залучити до співпраці спеціалістів з сільського 

господарства, які прикладом у США працюють 

понад 300 пунктах пропуску для запобігання 

завдання шкоди сільському господарству США, 

біо- та агротероризму. Вони виконують широкий 

спектр завдань, у тому числі визначають 

можливість допуску продуктів сільського 

господарства в США, захищають американське 

сільське господарство від шкідливих паразитів і 

хвороб, а також потенційного агротероризму. 

На законодавчому рівні узгодити 

та передбачити по відносно до 

імпортних товарів велику 

кількість вимог, спрямованих на 

захист здоров’я та безпеки 

людей, тварин та рослин, а також 

на правильне застосування 

митного законодавства. 

Італія Розвиток вітчизняної системи стимулювання 

суб’єктів ЗЕД податковими та митними 

преференціями 

Зважене поєднання політики 

протекціонізму і лібералізації 

Китай Застосувати нову модель митного 

управління, яка засвідчує, що після 

отримання зобов’язань від підприємств, що 

не буде ніякої втрати національного доходу, 

митники не стягують мита на товари імпорту, але 

здійснюють контроль над усім процесом 

переробки, поки перероблені товари не 

реекспортують 

Запровадити процедури 

реалізації дієвого пост митного 

контролю, аналогічного системі 

пост-аудиту. 

Джерело: складено автором на основі [4, 6, 8, 15] 
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ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ В СИСТЕМІ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

РІВНЯ БЕЗПЕКИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Доходи бюджету є важливим елементом впливу держави на соціально-економічний 

розвиток суспільства. Тому переконливим фактором є те, що всі надходження, які 

мобілізуються до бюджету, є фінансовою базою для здійснення всіх соціально-економічних 

заходів та реформ держави. Доходи державного бюджету є одним із інструментів 

фіскального регулювання економічної безпеки. 

 Багато економістів стверджують, що фіскальне регулювання – це бюджетне 

регулювання..., скероване на зміну сукупного попиту шляхом зміни державних видатків і 

податків [1].  Деякі дослідники поняття фіскального та бюджетного регулювання 

ототожнюють з бюджетною політикою. 

Важливим завданням кожної держави є забезпечення необхідного рівня її 

національної безпеки, що включає економічну безпеку як підсистему. В свою чергу, 

фінансова безпека є підсистемою економічної безпеки держави.  

Як вже зазначалося, фіскальне регулювання економічної безпеки передбачає 

використання певних інструментів. Першим з них є доходи державного бюджету. Державі не 

вистачає доходів державного бюджету для фінансування видатків повною мірою, особливо це 

помітно в останні роки, коли дефіцит Державного бюджету України зростав значними темпами.  

Загрозу фінансово-економічній безпеці держави створює дестимулюючий вплив 

оподаткування на економічну активність суб’єктів господарювання, а також незаплановані 

втрати бюджету від недоотримання податкових надходжень. 

Головними наслідками невиваженої податкової політики, які можуть генерувати 

загрози фінансово-економічній безпеці держави, на нашу думку, є: тіньова економіка; 

наявність та збільшення рівня податкового боргу; незаконне використання податкових пільг; 

незаконне виготовлення і збут підакцизних товарів; приховування податків; проведення 

фіктивних зовнішньоекономічних операцій. 

Упродовж 2012-2016 рр. динаміка доходів державного бюджету була позитивною, але 

нестабільною з року в рік. У 2015 році приріст становив 176,7 млрд. грн. або 49,8%, у 2016 

році приріст становив  89,6 млрд. грн. (на 15,1% більше 2015 року). Важливим чинником 

фіскального регулювання економічної безпеки є виконання плану дохідної частини 

державного бюджету. Річний план дохідної частини бюджету в 2014 році виконано на 94,5 
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відсотків, у 2015 році на 103,5 відсотків, у 2016 році на 101,2 відсотки. Частка податкових 

надходжень у структурі державного бюджету України постійно зростає. Це свідчить, що 

фінансове забезпечення економічної безпеки досягається в Україні насамперед за рахунок 

збільшення податкового навантаження на вітчизняну економіку. 

Виконання дохідної частини бюджету у 2016 році здійснювалось в умовах змін, 

внесених у податкове законодавство, спрямованих на покращання адміністрування платежів, 

створення більш рівних та справедливих умов оподаткування, а також підвищення 

наповнюваності бюджету. 

До фіскальних інструментів регулювання економічної безпеки країни відносять також 

неподаткові надходження до державного бюджету: доходи від власності та підприємницької 

діяльності, адміністративні збори та платежі, власні надходження бюджетних установ, інші 

неподаткові надходження. Рівень виконання плану неподаткових надходжень упродовж 

2013-2016 рр. становив більше 100% (у 2015 році на 25%, у 2016 році на 18,2%). 

Структура неподаткових надходжень до державного бюджету упродовж 2016 року 

зазнавала деяких змін: збільшення часток власних надходжень бюджетних установ та інших 

неподаткових надходжень на 10,9 в.п. та 3,3 в.п. відповідно, а також скорочення часток 

доходів від власності й підприємницької діяльності та адміністративних зборів та платежів 

на 9,4 в.п. і 4,8 в.п. відповідно. Зменшення адміністративних зборів та платежів пояснюється 

відсутністю у 2016 році надходжень від продажу мобільним операторам ліцензій на 3G 

зв’язок. 

Одним з джерел формування державного бюджету є доходи від операцій з капіталом – 

надходження від продажу основного капіталу, землі та нематеріальних активів, реалізації 

державних запасів товарів. У їхній структурі відбулися зміни: частка надходжень від 

продажу основного капіталу збільшилася на 16,3 в.п., частка надходжень від продажу землі – 

на 17,9 в.п., а частка доходів від реалізації державних запасів товарів зменшилась на 34,2 в.п. 

Одним з чинників, який становить загрозу фінансово-економічній безпеці України є 

високий рівень податкового навантаження. У порівнянні з більшістю країн Європейського 

Союзу рівень податкового навантаження в Україні є середнім. Однак слід враховувати, що 

вітчизняна економіка все ще перебуває у стані трансформації. За таких умов навіть середні за 

європейськими нормами податки призводять до негативних наслідків. Одним з таких 

наслідків є тінізація, яка становить одну з найбільших загроз для рівня економічної безпеки. 

З року в рік податковий тиск збільшується, тим самим змушуючи суб’єктів господарювання 

приховувати свої доходи. Діюча система оподаткування в Україні загнала у тінь майже всю 

економіку, а обсяги тіньового сектору і масштаби ухилення від сплати податків набули 

загрозливого характеру. 
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Іншою загрозою фінансово-економічній безпеці вітчизняної економіки є 

нерівномірність розподілу податкового навантаження в Україні, що спричинене, перш за все, 

таким явищем як недосконалість механізму надання податкових пільг. Проблемою 

вітчизняної податкової системи є їх надзвичайно велика кількість та постійна змінюваність 

переліку. 

Проведене дослідження дає підстави зробити висновок про те, що інструменти 

фіскального регулювання не лише не є дієвим засобом підвищення рівня економічної 

безпеки в Україні, але, навпаки, породжують низку загроз для вітчизняної економіки.  

Забезпечити зростання доходів бюджету без створення додаткових бар’єрів для 

економічного зростання можливо в рамках таких напрямів політики [2]: 

1. Підвищення податкового навантаження на споживання, а не на капітал. В умовах 

загрози критичного розбалансування системи державних фінансів необхідно бути 

готовими погодитися на підвищення окремих податків. Водночас необхідно чітко 

розуміти, що підвищення ставок прямих податків зменшує фінансовий результат та 

обмежує інноваційно-інвестиційні можливості суб’єкта господарювання. Через це 

більшість розвинених країн, намагаючись вирішити проблему дефіциту бюджету, роблять 

ставку на підвищення непрямих податків, передусім податків на споживання. Фіскальна 

ефективність податків на споживання є вищою, оскільки оподатковується споживання, 

яке здійснене не лише за кошти з офіційних доходів населення, але й з отриманих у 

тіньовому секторі економіки. В зв’язку з цим, необхідно перенести акценти з 

оподаткування капіталу на оподаткування споживання, де існує великий потенціал для 

податкових надходжень. 

2. Відмова від подальшого зниження ставки податку на прибуток. Обґрунтовано це 

тим, що зниження фіскального тиску на прибуток автоматично не приведе ні до 

збільшення інвестицій, ні до розширення поточної діяльності. Досвід європейських країн 

свідчить, що зниження ставки податку на прибуток та впровадження єдиної ставки 

прибуткового податку було ефективним, поки інтенсивно зростали надходження прямих 

іноземних інвестицій. А коли надходження призупинилися, то виявилося, що країни з 

найнижчими податковими ставками більше за інших постраждали від світової фінансово-

економічної кризи. Це пов’язано з тим, що зниження ставки податку на прибуток не 

сприяло відповідному збільшенню залучення інвестицій до країни, а більша частка 

додаткового прибутку була використана на інші потреби, зокрема, на дивіденди. 

3. Відмова від подальшого зниження основної ставки ПДВ. Врахування досвіду 

інших країн свідчить про те, що з метою підвищення податкових надходжень до бюджету 

країни ЄС підвищували передусім ставку ПДВ. До такого рішення протягом 2012-2013 
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рр. вдалися зокрема Італія, Іспанія, Ірландія, Чехія та Угорщина. Навіть якщо за рахунок 

зниження податкової ставки досягатиметься економія бюджетного відшкодування за 

певний період часу, ставка ПДВ в Україні буде найменшою у порівнянні з іншими 

постсоціалістичними країнами Центральної та Східної Європи, що у подальшому 

призведе до зменшення частки непрямих податків, що є невластивим для країн з 

ринковою економікою.  

Необхідне тимчасове підвищення ставки ПДВ до 23 % з одночасним впровадженням 

ставки в 10 % для товарів першої необхідності. Таким шляхом пішли більшість країн ЄС, які 

в умовах кризи зіткнулися з потребою фінансування додаткових бюджетних видатків; 

запровадження на постійній основі підвищеної ставки ПДВ у розмірі 23 % на товари 

розкоші. До переліку об’єктів оподаткування ПДВ за підвищеною ставкою доцільно 

віднести, зокрема, операції з придбання автомобілів з великим об’ємом двигуна, 

квадрациклів, яхт, ювелірних виробів, коштовних ручних годинників тощо; 

4. Оптимізація системи податкових пільг. Податкові пільги повинні бути спрямовані 

на розвиток тих сегментів економіки, які в майбутньому приведуть до збільшення доходів 

або зменшення видатків за рахунок модернізації виробництва, випуску нової продукції або 

поліпшення її якості та конкурентоспроможності.  

5. Підвищення ефективності боротьби з приховуванням доходів. Податкова служба 

має досить широкі повноваження для контролю за достовірністю декларування громадянами 

доходів та майна, проте робота в даному напрямі залишається малоефективною. Водночас, 

тіньові доходи громадян, особливо з високим рівнем доходу, є єдиним істотним джерелом 

доходів бюджету, яке містить значний фіскальний потенціал, і реалізація якого не створює 

бар’єрів для економічного розвитку держави; 

6. Поглиблення прогресії податку на доходи фізичних осіб, джерелом яких є заробітна 

плата та інші форми винагороди, з встановленням соціальної пільги – зниженої ставки для 

малодохідних категорій населення;  

7. Запровадження податку на капітал в розмірі 1 % від ринкової вартості акцій, якими 

володіє резидент України; 

8. Розширення переліку корисних копалин, за видобування та реалізацію яких 

справляється рента. Окрім нафти, газу та газового конденсату, в Україні видобувається 

значний обсяг інших корисних копалин, що є власністю українського народу, проте не 

приносять дохід від їх промислового освоєння. Видається доцільним включення до об’єктів 

справляння ренти видобування залізорудної сировини, марганцевої руди, уранової руди, 

жирних сортів коксівного вугілля, руди кольорових металів тощо. Це значно збільшить обсяг 
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доходів бюджету, що забезпечить еквівалентну плату громадянам України за продаж 

корисних копалин корпоративним сектором;  

9. Розширення групи підакцизних товарів. Зокрема до об’єктів оподаткування 

акцизним товаром можна віднести операції з придбання харчових продуктів, які є: 

 а) товарами преміум-класу; 

 б) шкідливими для здоров’я.  

Це дозволило б не лише збільшити доходи бюджетів, а здійснити певний позитивний 

стимулюючий вплив, зокрема обмежити вживання шкідливих продуктів харчування [3]. 

Отже, фіскальне регулювання успішно може бути застосоване в Україні для 

посилення фінансово-економічної безпеки за допомогою таких заходів: зменшення 

рівня перерозподілу доходів через бюджет і позабюджетні фонди, тобто зниження 

високого фіскального навантаження на бізнес, підвищення ефективності видатків 

державного бюджету, удосконалення боргової політики уряду (пришвидшення виплат 

зовнішніх боргів і оптимізація запозичень на зовнішньому ринку, поступове 

переведення зовнішнього боргу у внутрішній, залучення фінансових ресурсів за якомога 

нижчою вартістю та страхування фінансових ризиків задля забезпечення стабільності і 

цілісності фінансової системи), удосконалення системи планування державного боргу, 

яка має передбачати проектування майбутньої заборгованості на декілька років, 

удосконалення системи податкового контролю, покращення системи нарахування та 

відшкодування ПДВ з державного бюджету (зміна бази нарахування ПДВ, мінімізація 

пільг для платників ПДВ тощо). 
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ФІНАНСОВІ СТРАТЕГІЇ В СИСТЕМІ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

На сьогоднішній день ринкова ситуація в України потребує постійної уваги 

вітчизняних підприємств, забезпечення стабільного функціонування та розвитку. 

Функціонування підприємств у нестабільних, мінливих умовах навколишнього середовища, 

не зрілої законодавчої бази, призводить до невеликих результатів їх діяльності. Тому для 

подолання негативних наслідків для підприємства необхідно впроваджувати заходи щодо 

фінансової безпеки. Завдяки вдалим і правильним стратегіям, своєчасному моніторингу 

покращується фінансова складова підприємства. Завдяки якій неможливе успішне 

функціонування жодного підприємства. 

У сучасній економічній літературі серед науковців, які займалися проблемами стратегії 

фінансової безпеки підприємства можна назвати таких, як Біломіста І.І., Грохольська Є.І., 

Кузенко Т.Б., Марченко О.М., Мойсеєнко Т.Б., Сабліна Н.В., однак лише незначна кількість 

робіт розглядає фінансову безпеку підприємства комплексно. 

Мета даного дослідження проаналізувати особливості безпеки фінансових стратегій 

сьогодення, дослідити підходи щодо фінансової безпеки. 

Кожне підприємство не залежно від організаційно-правової форми, галузевої 

приналежності стикається з необхідністю розширення своєї системи фінансової безпеки. Такі 

питання можуть виникнути не тільки коли в підприємства кризовий період, але й задля 

роботи у стабільному економічному середовищі. Головний принцип збереження фінансової 

безпеки це перш за все контроль і балансування дохідної і розхідної економічної системи.  

На збереження фінансової безпеки підприємства діють внутрішні та зовнішні чинники. 

До внутрішніх належать: кваліфікація облікового та фінансово-економічного персоналу; 

кваліфікація керівного складу, юридичне забезпечення та експертиза договорів та контрактів 

підприємства; ефективність системи внутрішнього контролю; касова, облікова та платіжна 

дисципліна; збут та маркетингові стратегії підприємства.[1] 

Серед зовнішніх факторів, які впливають на фінансову безпеку підприємства, потрібно 

виділити такі : законодавча та нормативна база, регулююча господарську діяльність; 

платоспроможність дебіторів; активність кредиторів по погашенню боргів; діяльність 

державних органів та органів місцевого самоврядування; ефективні ділові відносини з 

фінансово-банківською системою.[1] 
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Згідно з класифікаціями аналітичних досліджень фінансова безпека підприємства 

виділяє ряд задач, які потрібно вирішити для успішного функціонування всієї фінансової 

безпеки підприємства, а сама: безпека стабільного розвитку і стійкості грошового потоку, 

протистояння кризовим і негативним економічним ситуаціям, можливість нейтралізувати 

діяльність конкурентів, нейтралізація конфліктів у сфері розподілу фінансів, використання 

якомога більше джерел фінансування. [2] 

Щоб забезпечити належний рівень фінансової безпеки підприємства необхідно діяти 

поетапно. Спершу виявити потенційні ризики і загрози з яким підприємство може зустрітись 

в процесі своєї діяльності. Надалі визначити критерії котрим повинна відповідати фінансова 

безпека підприємства. Після сказаного вище спеціалістами визначається оптимальна система 

моніторингу по якій буде легко відслідкувати увесь процес робіт . Розробляються необхідні 

засоби безпеки, завдяки яким фінансова безпека підприємства буде на найвищому рівні. По 

закінченню проведених даних дій проводиться аналіз та оцінка, а у випадку необхідності 

вносяться потрібні корективи. 

Одними з найважливіших факторів грамотної стратегії фінансової безпеки 

підприємства є професійний менеджмент. З другої сторони в числі основних ризиків є 

некомпетентність та не добропорядність. Зменшити степінь внутрішніх загроз підприємства, 

можливо при складенні чіткого алгоритму розробки стратегії і тактики фінансового 

менеджменту, який показаний у рисунку 1 даного дослідження. 

Оцінуючи підходи фінансової безпеки підприємства слід, наголосити і на тому, що 

проблеми цього напрямку отримали актуальність у сучасній економіці і зв’язані із 

фінансовою нестабільність, яка склалась в Україні в останні роки. А також із глобалізацією 

українського ринкового середовища. Поява транснаціональних корпорацій, які 

використовують в своїх інтересах нові історичні умови. Глобалізація економіки в умовах 

сучасного світу стикається з однією проблемою: всі лідерські місця у цьому світі уже зайняті 

державами, що входять у «Велику сімку». Саме на них припадає 12% населення світу, та 60-

70% світового ВВП. Тому вони виконують вирішальну функцію в МВФ, Світовому банку, 

СОТ і ОЕСО. Наслідки глобалізації це не тільки – це не тільки пряме зіткнення культур, а й 

щільне взаємне переплетіння. Для Заходу який зазвичай шов по переду, процес глобалізації 

завжди відкривав широкі  можливості і горизонти. Найбільш негативні наслідки цього 

процесу відчують країни з менш розвиненою економікою, яка ще посідає не зріле тане 

конкурентне місце в системі всього світу.[4] 

Потрібно зробити висновок, що глобалізація економіки – це не лише формування 

вільної системи світової торгівлі. Це процес стрімкого розвитку продуктивних сил, що 

вимагає нового типу виробничих відносин не в окремій країні а в масштабах планети. 
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Рис     Алгоритм розробки стратегії фінансового менеджменту 

Джерело: [3] 

Сировинна структура української економіки є головним фактором, що створює 

надзвичайну залежність від зовнішніх впливів. Від цін на сировину на світових ринках 

протягом останніх двадцяти років залежить стан української економіки та державних 

фінансів рівень зарплат і добробут мільйонів українських громадян. Українськім 

підприємствам необхідно проводити модернізацію, вдосконалювати виробництво, 

покращувати якість продукції. Держава повинна вкладати кошти в розвиток інновацій і 

технологій. Без цього ми і далі будемо відставати від розвинених економік. І в першу чергу 

буде страждати фінансова безпека українських підприємств.  
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НАПРЯМКИ ПОДОЛАННЯ РЕЙДЕРСТВА У ВІТЧИЗНЯНОМУ БІЗНЕСІ 

В час надзвичайно активної конкуренції за найбільш ефективніші умови 

функціонування вітчизняних підприємств у бізнес-середовищі часто спостерігаються 

тенденції використання незаконних методів конкурентної боротьби, які, найчастіше, 

приводять до непогоджених та протиправних захоплень або поглинань підприємств. Однією 

з таких форм є рейдерське захоплення бізнес-структур. Якщо в США під рейдерством  

розуміють відносно легальний спосіб злиття або поглинання менш потужних підприємств 

більш потужними гравцями ринку, то рейдерство в Україні – це незаконні схеми 

перерозподілу та відчуження власності підприємств з метою їх злиття та поглинання 

підприємствами-рейдерами. Першочерговою причиною попиту на рейдерські послуги 

вважається початок переходу України до ринкових відносин та недосконале вітчизняне 

законодавство.  

На сьогодні рейдерство в Україні набуло широкого розмаху: кількість рейдерських 

атак щороку варіює в межах 3 тис.; результативність кожної рейдерської атаки – понад 

90%; в Україні діє щонайменше 40–50 спеціалізованих рейдерських груп, до складу яких 

входять висококваліфіковані юристи, економісти, аналітики; щорічний обсяг сегмента 

поглинань і злиття (без приватизації) в Україні становить понад 80 млрд. грн. (або понад 

3 млрд. дол. США); середньостатистична норма прибутку рейдера в Україні становить 

https://businessman.ru/ekonomicheskaya-i-finansovaya-bezopasnost-predpriyatiya.html/
https://businessman.ru/ekonomicheskaya-i-finansovaya-bezopasnost-predpriyatiya.html/
https://books.google.com.ua/books?isbn=5961422259
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близько 1000%; щорічний тіньовий бюджет українських рейдерських компаній складає 

понад 5 млрд. дол. США; тиск рейдерів на бізнес щороку знижує темпи зростання 

економіки України на 1-2%; в Україні існує переважно кримінальна спрямованість 

рейдерства, яка проявляється через необґрунтоване та часто протизаконне залучення 

збройних формувань і правоохоронних органів [1].  

З огляду на це, існує нагальна необхідність в розробці цілого комплексу системних 

заходів щодо захисту економіки держави і, зокрема, підприємств та організацій від 

рейдерських захоплень. 

Основними стратегічними напрямками подолання рейдерства в Україні є: чітке 

юридичне визначення поняття «рейдерство» і кримінальна відповідальність учасників, які 

брали участь у підготовці та проведенні рейдерського захоплення; державний захист 

підприємств України через  використання дієвих, реальних інструментів захисту їхніх прав 

власності, контроль за діями виконавчої служби та нотаріату, які відіграють значиму роль у 

рейдерських захопленнях; прокурорські перевірки незалежними слідчими Генеральної 

прокуратури України всіх рішень, винесених на користь рейдерів українськими судами; 

дотримання законодавства як учасниками господарських відносин, так і правоохоронними та 

судовими органами. Всі наведені напрямки подолання рейдерства, як зазначалось вище, 

носять загальнодержавний характер. Однак, якщо на рівні кожного підприємства не буде 

повного і належного захисту від рейдерських посягань, то і на макрорівні реалізація 

напрямків захисту від рейдерства не матиме належних результатів. 

З досвіду боротьби з рейдерським захопленням ПрАТ «Добробуд», яке тривало 

протягом 2012-2017 рр., можемо визначити значимість основних чинників, які забезпечують 

недопущення або успішний вихід підприємства з рейдерських посягань (рис. 1). 

Отже, визначальним чинником найменшої ймовірності рейдерського посягання є 

належна організація функціонування, прозорість та ефективність діяльності 

підприємства. Цього можна досягти шляхом удосконалення роботи менеджменту та 

персоналу (підбір надійних, добросовісних, чесних та відданих справі управлінських 

кадрів, недопущення конфліктних ситуацій в колективі та протиправного звільнення 

працівників, забезпечення керівництвом в підприємстві творчої ділової атмосфери, яка 

дозволить працівникам не лише належним чином виконувати свої функції, але й 

розробляти власні пропозиції щодо покращання функціонування та розвитку свого 

підприємства, запровадження належної оплати праці, системи премій та заохочень, які 

заохочуватимуть до добросовісної та продуктивної праці), підвищення корпоративної 

культури (чітке визначення підлеглості, прозорі конкурентні відносини, підтримання 

ділової репутації). Працівник, який визнає, що працює у сучасному прибутковому та 
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успішному підприємстві, що у нього належні умови та оплата праці, що до нього є повага 

у керівництва та колег, не буде здатен до розголошування комерційно важливих даних, 

недобросовісної та непродуктивної праці, а розвиватиме у собі творчу активність, 

вдосконалюватиме свою професійність та кваліфікаційність. 

 

Рис     Значимість основних чинників, які забезпечують недопущення або успішний 

вихід підприємства з рейдерських посягань 

Джерело: розроблено автором  

Участь підприємства у бізнес-спілках, об’єднаннях, союзах забезпечить згуртованість в 

допомозі підприємству кваліфікованими експертами, юристами, фінансистами, а також 

швидке реагування державних та судових органів на звернення таких організацій. Народна 

приказка «Один в полі – не воїн» тут спрацьовує на всі сто відсотків. 

Готовність протидії рейдерським захопленням можна забезпечити належною 

організацією служби економічної безпеки підприємства, використання нею ефективних 

способів і методів захисту комерційної таємниці підприємства, а також конкурентної 

розвідки. У випадку спроб рейдерських посягань обов’язковим є активне залучення 

громадськості й засобів масової інформації. 
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ОСОБЛИВОСТІ АНТИМОНОПОЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

Антимонопольна політика є одним з найважливіших компонентів економічної політики 

держави. Вона визначає, з одного боку, соціальне становище громадян у державі, з іншого – 

рівень економічного розвитку країни, ступінь конкурентності ринку. Зважаючи на це, 

розгляд особливостей антимонопольної політики нашої держави набуває особливої 

актуальності. 

Антимонопольне законодавство в Україні представлене статтею 42 Конституції України 

[1], Главою 4 Господарського кодексу України [2], Законами України: «Про захист від 

недобросовісної конкуренції» (1996 р.) [3], «Про природні монополії» (2000 р.) [4], «Про захист 

економічної конкуренції» (2001 р.) [5], «Про Антимонопольний комітет України» (1993 р.) [6]. 

Основним змістом сучасного етапу антимонопольної політики в Україні є захист уже 

створеного конкурентного середовища, підвищення ефективності функціонування існуючих 

конкурентних відносин. Це призвело до трансформації антимонопольної політики держави у 

конкурентну політику, а антимонопольне законодавство у конкурентне законодавство. 

Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності, не допускається 

зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та 

недобросовісна конкуренція. Види і межі монополії визначаються законом [5], проте чинний 

закон має певні недоліки, які не лише обмежують можливості створення монополій в 

Україні, але й не дозволяють розвиватися окремим підприємствам й галузям. 

В Україні відповідальним органом за дотриманням антимонопольного законодавства та 

проведення антимонопольної політики є Антимонопольний комітет України (далі –АМКУ). 

Він був створений у 1993 р. як державний орган зі спеціальним статусом, метою діяльності 

якого є забезпечення захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних 

закупівель [6]. Про ефективність цих заходів може свідчити спроможність 

Антимонопольного комітету впливати на законодавче поле України в частині, яка стосується 

економічної конкуренції. Наприклад, закритість тендерної інформації сприяє обмеженню 

конкуренції та здійсненню державних закупівель за завищеними цінами. Робота АМКУ саме 

в цьому напрямку мала би бути важливою прерогативою діяльності щодо боротьби із 

монополіями. Здійснені в 2014 р. законодавчі зміни щодо здійснення державних закупівель в 

Україні стали першим кроком у напрямку розкриття інформації щодо учасників, пропозицій, 

переможців та умов зафіксованих контрактів по державних закупівлях. Це дає змогу 
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учасникам аналізувати умови здійснення державних закупівель та мати більшу впевненість, 

що закупівлі здійснюються чесно та прозоро. Ініціатива з відкриття доступу до публічної 

інформації повинна була би бути прерогативою діяльності АМКУ, завданням якого є 

сприяння та поширення конкуренції [7]. 

На даний час АМКУ ведеться робота щодо Загальнодержавної програми розвитку 

конкуренції, впровадженню якої завадили події 2014 року та подальша політична 

нестабільність. Однак у 2016 році АМКУ разом із Міністерством економічного розвитку і 

торгівлі (МЕРТ) розпочав роботу над новою версією Загальнодержавної програми розвитку 

конкуренції. АМКУ взяв за основу досвід Світового банку, набутий під час підготовки та 

реалізації схожих загальнодержавних програм розвитку конкуренції в інших країнах Східної 

Європи. Хоча термін завершення роботи, який визначив АМКУ – 2018 рік – доволі 

амбіційний, керівництво розуміє масштаб завдань, які доведеться виконати, зокрема, 

погодити Програму з усіма гілками влади. Навіть за відсутності прийнятої 

Загальнодержавної програми розвитку конкуренції АМКУ продовжує консультувати урядові 

міністерства та регуляторні органи щодо впливу прийнятих законів, норм чи інших дій на 

розвиток конкуренції. 

Після підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у 2014 

році АМКУ зробив кроки для гармонізації конкурентного законодавства України зі 

стандартами ЄС. Ці кроки були спрямовані на: забезпечення прозорості й публічності рішень 

АМКУ; контроль за концентраціями суб’єктів господарювання; підготовку значної кількості 

вказівок, одну з яких – щодо розрахунку штрафів – вже опубліковано та впроваджено; 

створення проекту блочних виключень щодо вертикальних практик і передавання технологій 

як частини проекту технічної допомоги ЄС, публікація якого очікується у 2018 році [8]. 

Для оцінки антимонопольної політики України доцільно застосувати кількісні 

показники діяльності АМКУ. Окремо слід зазначити зміни у підходах правозастосування 

АМКУ у 2016 році, а саме: забезпечення прийняття колегіями таких рішень, які б позитивно 

впливали на ринок, а не вирішували питання конкретного заявника; під час прийняття 

рішень щодо порушників законодавства про захист економічної конкуренції на першому 

етапі обмежуватися переважно наданням рекомендацій, а в разі їх невиконання – приймати 

рішення із застосуванням штрафних санкцій; забезпечити зміну підходів під час розгляду 

відділеннями справ – від пріоритету їх кількості до пріоритету їх якості; прагнути до 

зменшення кількості справ щодо інформаційних порушень, оскільки основною метою має 

бути отримання необхідної інформації, а не накладення штрафу; для послаблення тиску на 

бізнес припинити практику надсилання надмірних та необґрунтованих вимог [9]. 
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АМКУ у 2016 році припинено 3072 порушення у сфері законодавства. Із загальної 

кількості припинених порушень: 1 338 (44%) припинено шляхом прийняття рішень про 

застосування передбаченої законом відповідальності; 1 734 (56%) – шляхом надання 

рекомендацій органами Антимонопольного комітету. При цьому структура правопорушень 

наступна: зловживання монопольним становищем – 1322 (43%), антиконкурентні дії органів 

влади – 782 (26%), антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання – 283 (9%), 

недобросовісна конкуренція – 276 (9%), інші правопорушення – 409 (13%). Галузі з 

найбільшою кількістю порушень: житлово-комунальне господарство (22%); паливно-

енергетичний комплекс (13%); транспорт (10%); охорона здоров’я (7%); агропромисловий 

комплекс (8%); адміністративні послуги (7%) [9]. Найбільшу частину припинених порушень 

становили зловживання домінуючим становищем. Такі порушення призводять до 

дестабілізації ринків, встановлення нерівних умов здійснення господарської діяльності, 

поглиблюють кризу неплатежів та інфляційні процеси, мають визначальний вплив на 

ціноутворення в інших галузях та заважають структурним змінам в економіці. 

Антимонопольний комітет України, забезпечуючи захист економічної конкуренції на 

ринках України, приділяв увагу насамперед тим ринкам, які мають найбільший вплив на 

добробут громадян України. Відповідно діяльність АМКУ з виявлення та припинення 

порушень законодавства про захист економічної конкуренції у 2016 році зосереджувалася на 

таких проблемах: припинення зловживань монопольним (домінуючим) становищем на 

ринках: житлово-комунального господарства (16,6% усіх припинених порушень); паливно-

енергетичного комплексу (10,6% усіх припинених порушень); агропромислового комплексу 

(5,9% усіх припинених порушень); охорони здоров’я та лікарських засобів (3,4% усіх 

припинених порушень); припинення антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів 

господарювання під час проведення конкурсних процедур закупівель (7,3% усіх припинених 

порушень); припинення антиконкурентних дій державних органів у сфері надання 

адміністративних послуг (6,5% усіх припинених порушень); припинення недобросовісної 

конкуренції на ринках агропромислового комплексу (2,5% усіх припинених порушень). 

В цілому розмір попереджених унаслідок вжиття АМКУ заходів із припинення 

порушень законодавства про захист економічної конкуренції неправомірних втрат і витрат 

юридичних і фізичних осіб у 2016 році становив 1425 млн грн, що майже у 1,53 рази більше, 

ніж у 2015 році (929,2 млн грн). 

Незважаючи на певні позитивні зрушення, слід виділити низку проблем у реалізації 

державної антимонопольної політики. Основною проблемою, що стримує розвиток 

конкуренції на українських ринках, розвиток національної економіки, є невідповідність 

українського законодавства нормам ЄС. Першочерговим напрямом у цьому питанні є 
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впровадження Загальнодержавної програми розвитку конкуренції, яка сприятиме розвитку 

ринку та конкурентного середовища і якою передбачається розширення поля діяльності, 

окреслення чітких повноважень Антимонопольного комітету України та інших 

компетентних органів. 

Аналізуючи дані діяльності АМКУ, можна зробити висновок, що наразі в Україні 

погіршується ситуація з конкурентними ринками, їх частка зменшується за рахунок 

збільшення частки монопольних ринків, а також ринків з ознаками індивідуального 

домінування. Через викривлення конкуренції, що має місце в Україні, зокрема, 

вищезазначених чинників, АМКУ не завжди може ефективно здійснювати державний 

контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції. 

АМКУ в умовах українського ринку необхідно здійснювати ефективну конкурентну 

політику шляхом ініціювання прийняття законопроектів, що забезпечать розвиток, 

підтримку, захист економічної конкуренції та демонополізацію економіки, автономію 

АМКУ, що надасть йому незалежні ресурси для підтримки високих стандартів у процесі 

своєї діяльності. 

Пріоритетом діяльності АМКУ має бути перенесення основної уваги на захист 

конкуренції та вирішення проблем монополізму на системоутворюючих ринках. Відсутність 

єдиної позиції Антимонопольного комітету України до усіх учасників ринку не сприяє 

забезпеченню конкурентного середовища в Україні. АМКУ, висвітлюючи основні тенденції 

розвитку ринків, як правило, залишає поза увагою особливості, що існують на окремих 

галузевих ринках і мають значний вплив на загальний рівень конкуренції. 

Незважаючи на те, що відповідно до законодавства одним із рішень, що приймаються 

АМКУ за результатами розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції, є примусовий поділ суб’єкта господарювання, що займає монопольне 

(домінуюче) становище на ринку, АМКУ такого заходу жодного разу не застосовував. 

Водночас відсутній (не розроблений) механізм (процедура) примусового поділу монополіста 

для застосування його на практиці, з урахуванням специфіки ринків та можливих наслідків 

після процедури поділу. Такий поділ повинен створити сприятливі умови для 

функціонування учасників ринку в нових умовах здорової конкуренції та відповідно 

рівноцінний розвиток самих учасників ринку. 

Таким чином, Антимонопольний комітет України володіючи ситуацією на ринках, 

далеко не завжди, як свідчать факти, належним чином втручається в існуючі на них 

проблеми. Результати проведеного аналізу свідчать про відсутність системних дій в 

реалізації повноважень АМКУ, спрямованих на усунення причинно-наслідкових зв’язків, які 

вже стало діють на ринках України. 
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Слід констатувати, що АМКУ наділений широкими повноваженнями стосовно 

накладення штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. 

Водночас, як засвідчує аналіз, статистика примусового виконання рішень АМКУ вказує на 

низький рівень фактичної сплати штрафів за скоєння правопорушення до державного 

бюджету. Отже, існує нагальна проблема у забезпеченні примусового виконання рішень 

АМКУ [10]. 

Отже, в економіці України ще не створено ефективного конкурентного середовища. 

Залишаються неефективними та мало дієвими механізми державного регулювання 

природних монополій, не відповідають економічним розрахункам ціни і тарифи на їх 

послуги, структура витрат виробництва. Не створено сучасної держаної системи 

регулювання діяльності суб’єктів природних монополій на транспорті та в галузі зв’язку. 

Держава та її антимонопольні органи не забезпечують дотримання вимог законодавства в 

процесах роздержавлення власності та приватизації, а також економічної концентрації 

суб’єктів господарювання. Розбудова ефективного конкурентного середовища потребує 

створення дієвих механізмів державного регулювання діяльності суб’єктів природних 

монополій та посилення захисту підприємців від монопольних проявів, насамперед з боку 

суб’єктів природних монополій. 

Потребує впровадження та оптимізації державна підтримка суб’єктів господарювання і 

галузей економіки, приведення практики надання їм державної допомоги, у т.ч. шляхом 

законодавчого врегулювання питання, у відповідність до стандартів Європейського Союзу та 

вимог СОТ. Слід забезпечити подальше розширення участі України в міжнародному 

співробітництві у сфері конкурентної політики, зокрема шляхом укладання та виконання 

договорів про співпрацю в галузі захисту конкуренції з іншими державами. 

Проте, при вжитті будь-яких заходів потрібно пам’ятати про основне завдання, яке 

стоїть перед антимонопольною політикою сьогодні: не просто формально усувати 

монополізм, а створювати ефективне конкурентне середовище здатне забезпечувати стале 

економічне зростання і підвищення життєвого рівня населення в теперішніх економічних 

умовах розвитку України. 

Список літератури: 

1. Конституція України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 

2. Господарський кодекс України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

3. Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 7 червня 1996 р. № 236/96-

вр // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/236/96-

%D0%B2%D1%80 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15


223 

4. Про природні монополії : Закон України від 20 квітня 2000 р. № 1682-III // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-14 

5. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11 січня 2001 р. № 2210-III // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2210-14 

6. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 р. № 3659-XII 

// [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3659-12 

7. Кантур К. С. Роль Антимонопольного комітету у розвитку конкуренції / К. С. Кантур // 

Теорія та практика державного управління. – 2014. – Вип. 2. – С. 123–131. 

8. Огляди ОЕСР законодавства і політики у сфері забезпечення конкуренції. Звіт про 

виконання попередніх рекомендацій // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=133482&schema=main 

9. Звіт Антимонопольного комітету України за 2016 рік // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=133712& 

10. Звіт Рахункової палати України про результати аналізу Звіту Антимонопольного комітету 

за 2016 рік у частині, що впливає на виконання державного бюджету // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://195.5.40.107/doccatalog/document/16751898/Zvit_11-

1_2017.pdf?subportal=main 

 

 

Петик Любов Орестівна  

к.е.н., доцент кафедри державних та місцевих фінансів 

факультет управління фінансами та бізнесу  

Львівський національний університет імені Івана Франка 

СУТНІСТЬ СТРУКТУРОВАНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 

В умовах глобалізації фінансових ринків та динамічного розвитку фінансових 

інновацій впродовж останніх років великого розмаху набули новітні форми фінансових 

інструментів, які істотно поглибили й розширили існуючий інструментарій фінансових 

аналітиків. Розвиток цього сегменту фінансового ринку за рахунок нових структурованих 

фінансових продуктів відбувається значно швидшими темпами, порівняно з іншими 

секторами світового фінансового ринку. Використання структурованих фінансових 

продуктів при формуванні інвестиційних портфелів відкриває перед інвесторами нові 

можливості, дозволяє активніше управляти фінансовими ризиками й вирішує ряд фінансово-

економічних завдань. Можна виокремити кілька підходи до розкриття сутності 

структурованих фінансових продуктів. 

Прихильники першого підходу (Ф. Фабоцці, Е. Банкс, М. Чудрі) основним фактором 

детермінації (віднесення продукту, інструменту до структурованого продукту) вважають сам 

http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=133482&schema=main
http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=133712&


224 

процес структурування на основі грошових потоків пулів активів, які лежать в їх основі, а 

структурований продукт є результатом структурування. 

Один з провідних західних вчених у галузі цінних паперів Френк Фабоцці зазначає, 

що під структурованими продуктами слід розуміти вільне поєднання стандартних або 

екзотичних опціонів, свопів на акції або пов’язаних з акціями та боргових зобов’язань в 

одному пакеті. Поєднання інструментів підбирається у відповідності з вимогами інвесторів 

до ризику/дохідності. Тобто ці цінні папери створюються шляхом структурування на основі 

грошових потоків пулів активів, що лежать в їх основі. До структурованих фінансових 

продуктів вчений відносить також комерційні іпотечні цінні папери (CMBS) та інші 

інструменти, що випускаються при приватизації. Варто підкреслити, що всі інструменти, які 

вчений відносить до СФП, є цінними паперами, а не набором активів, які включаються в 

інвестиційний портфель, або окремо взятими інструментами (напр., окремо депозит і 

опціони) [9]. Ф. Фaбоцці відображає механізм структурованого фінансування у вигляді 

трансформації фінансових активів, вартість яких залежить від одного перебігу подій, у 

активи, вартість яких визначається іншим перебігом подій. Процес структурованого 

фінансування, на думку вченого, є поєднанням класичних первинних активів (кредити, 

іпотечні позички, облігаційні займи та інвестиційний капітал) з похідними інструментами 

(деривативами), такими як форварди, ф'ючерси, опціони чи свопи. Ф. Фaбоцці характеризує 

вищеназвані деривативи як структурні елементи структурованого фінансування. Усі похідні 

інструменти є взаємодоповнюючими компонентами, що при мінливих ринкових умовах 

можуть бути розподілені в будь-який спосіб для досягнення найбільшої віддачі за 

збереження певного рівня ризику [8].  

На думку Е. Банкса, структурованими активами слід вважати інструменти, які 

створюються або реконструюються з метою зміни грошових потоків. А інструменти, які 

створюються із одного або декількох деривативів, автор визначає як синтетичні активи [5]. 

М. Чудрі відносить до структурованих фінансових інструментів включає наступні 

продукти [7]:  цінні папери, забезпечені активами і випущені в результаті сек'ютеризації 

(asset-backed securities); гібридні фінансові продукти; кредитні продукти (credit-linked). 

Наступним підходом до розкриття сутності структурованих продуктів є традиційний 

(інструментальний) підхід, відповідно до якого структурований продукт є комбінацією більш 

простих фінансових інструментів і деривативів. Прихильники цього підходу у класичний 

варіант внутрішньої побудови структурного продукту, як правило, включають інструменти з 

фіксованою дохідністю (депозити, облігації, векселі і т.п.) та деривативи (найчастіше 

різноманітні опціони).  
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Павел Стоіменов стверджує, що структуровані продукти повинні поєднувати в собі 

щонайменше два фінансових інструменти, один з яких повинен бути похідним [13]. На 

думку Р. Кноппа структурований продукт складається з кредиту в різних його проявах та 

одного або декількох похідних інструментів. Структуровані продукти призначені для 

інвесторів з визначеним баченням ринку і розумінням того, яке співвідношення ризику і 

дохідності є для них оптимальним [12]. 

Третій підхід до розкриття сутності структурованих продуктів базується на грошових 

потоках (або потоках активів), доповнених різними умовами. Його прихильниками є Хері 

Кет [11] та М. Ю. Глухов. М. Ю. Глухов трактує поняття структурованого фінансового 

продукту як комплексного фінансовий продукт, що випускається переважно комерційними 

та інвестиційними банками, конструюється для задоволення специфічних потреб клієнтів та 

має нестандартні характеристики (співвідношення ризику і дохідності, структура потоків), 

які досягаються за рахунок комбінування у структурі продукту постійних та змінних потоків 

активів (грошових та негрошових), доповнених різними додатковими умовами (напр., 

правом відміни потоку, правом зміни параметру потоку і т.д.) [1]. У підході, що базується на 

потоках, акцент робиться не на складових елементах продукту, а на потоках активів. 

Одним з найбільш універсальних є підхід А.Джобста [10., с.4]. Він чітко відокремлює 

два класи інструментів структурованого фінансування – сек'юритизацію активів, яка в 

основному забезпечує формування фінансових ресурсів, та кредитні деривативи як 

інструменти хеджування, що дозволяє емітенту використовувати безліч способів комбінації 

різноманітних класів активів з метою одночасної трансформації та диверсифікації ризиків 

активів між банками, страховими компаніями, іншими фінансовими установами та 

нефінансовими інвесторами для досягнення кращого рівня управління ризиками. 

Він умовно розподіляє дані інструменти за сферою використання на ті, які обертаються 

на ринках готівки та на кредитні деривативи у широкому розумінні.  

На ринку готівки використовують такі інструменти: 

 цінні папери, забезпечені активами (ABS); 

 іпотечні цінні папери (MBS). 

ABS (asset based securities) – цінні папери, які забезпечені пулом активів. Активи, з яких 

складається такий пул, поєднують для того, щоб невеликі й неекономічні активи набули 

цінність як об'єкт інвестування. Крім того, диверсифікованість активів, що знаходяться в 

основі пулу, дозволяє знизити ризик. Структуроване фінансування забезпечує таким активам 

привабливість для інвесторів. Пули активів можуть ґрунтуватися на найрізноманітніших 

видах дебіторської заборгованості, починаючи з платежів по кредитних картках, 

автокредитах, іпотечних позиках, закінчуючи такими грошовими потоками як платежі за 
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оренду, виплати роялті. Достатньо часто активи, під які планують випускати структуровані 

цінні папери, можуть бути вкрай неліквідними й мати властивість індивідуального 

користування. 

MBS (mortgage-backed securities) – це цінні папери, виплати, за якими забезпечені 

пулом іпотечних кредитів, і відсоткові платежі за облігаціями здійснюються за рахунок 

отриманих доходів за іпотечними активами. За своєю сутністю вони є фактично підвидом 

ABS. Однак, зважаючи на те що вони з'явилися раніше, і, до того ж, на даний вид цінних 

паперів припадає значна частка угод структурованого фінансування, MBS розглядаються як 

окремий інструмент структурованого фінансування. Їх зазвичай поділяють на два основні 

види [2, с.47.]: 

1) RMBS (residential mortgage-backed securities) – цінні папери, що забезпечені 

житловою іпотекою; 

2) CMBS (commercial mortgage-backed securities) – цінні папери, що забезпечені 

комерційною іпотекою. 

До кредитних деривативів у широкому розумінні А.Джобст відносить: 

 Облігація, забезпечена борговим зобов’язанням (CDO); 

 Облігація, забезпечена кредитом (CLO); 

 Класичні кредитні деривативи: 

 Дефолтний своп (CDS); 

 Своп повного повернення (TRS); 

 Кредитний спредовий своп (CSS); 

 Стабілізаційний своп (RS). 

CDO (сollateralized debt obligation) – це цінні папери, забезпечені пулом з різних типів 

боргових інструментів, що може включати корпоративні облігації, кредити чи транші цінних 

паперів, випущених у рамках угод сек'юритизації. В залежності від типу зобов'язання 

виділяють CBO (цінні папери, які забезпечені облігаціями) та CLO (цінні папери, які 

забезпечені фірмовими кредитами) [3, с. 29]. 

Світові регулятори ринку цінних паперів також не залишають поза своєю увагою 

інвестування у структуровані фінансові продукти. Європейське управління з цінних паперів 

та ринків (ESMA), що є пан’європейським регулятором фондового ринку в ЄС, зазначає, що 

продукт може вважатися складним, якщо той відповідає одному чи кільком із таких критеріїв 

[4]:  

– є похідним інструментом, або включає в себе похідні фінансові інструменти;  
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– базовим активом продукту є активи або індекси, вартість яких складно оцінити, 

або які об’єднані таким чином, що важко оцінити ризикованість і передбачити сценарії зміни 

дохідності продукту;  

– мають фіксований термін обігу та бар’єри для виходу з інвестиції, які чітко не 

прописані. Наприклад, такі бар’єри можуть бути пов’язані з відсутністю вторинного ринку 

обігу інструмента, або зі значними штрафами чи збитками від завчасного виходу;  

– для визначення доходів або втрат від інвестиції використовується декілька 

змінних або складні математичні формули;  

– має гарантії захисту капіталу, які носять умовний або частковий характер, або 

які можуть зникати при настанні певних подій.  

Асоціація структурованих продуктів (ASP) визначає структурований продукт як 

фінансовий інструмент, що призначений для задоволення специфічних потреб інвесторів за 

рахунок використання спеціальних характеристик, включаючи гарантії повернення 

інвестованих капіталів, варрантів, надання кредитного плеча, забезпечення зв'язку з 

іноземними цінними паперами, товарними ринками і інвестування у фондові індекси [14]. 

Систематизувавши інформацію щодо сутності структурованих фінансових продуктів, 

можна підвести підсумок словами Дж. С. Бреддока: «структуровані продукти є фінансовими 

інструментами і договірними зобов'язаннями, які проектуються, створюються, випускаються 

і продаються інвесторами для задоволення специфічних інвестиційних цілей» [6]. 

Чітке визначення на теоретичному рівні загальновизнаних правил та принципів 

віднесення фінансових продуктів і фінансових інструментів до структурованих продуктів, 

вироблення законодавчої бази сприяло б якісному розвиткові ринку структурованих 

продуктів. Розвиток такого ринку позитивно впливатиме на ціноутворення та ліквідність 

похідних фінансових інструментів, на розширення можливостей інституційних та приватних 

інвесторів. Для банків – це механізм залучення фінансування, сек’юритизації та більш 

комплексного обслуговування своїх клієнтів. 
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ОЦІНКА РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО ТА 

ВАЛЮТНОГО РИНКІВ 

На сьогодні однією із головних проблем є проблеми забезпечення динаміки 

зростання, конкурентоспроможності економіки, зокрема грошово-кредитного та валютного 

ринків України, є утвердження оновленої моделі фінансового розвитку. Саме такий шлях 

дозволить Україні зберегти і найефективніше використовувати наявний науково-технічний 

потенціал для здійснення структурних змін та зайняти належне місце в світовому просторі. В 

Україні в умовах трансформації соціально-економічної сфери, формування та розвитку 

грошово-кредитної і валютної систем особливої актуальності набувають питання розробки 

наукових засад формування та реалізації ефективної грошово-кредитної й валютної політики. 

Удосконалення механізму грошово-кредитної й валютної політики безпосередньо пов’язано 

з питаннями макроекономічної стабілізації, економічного зростання та зміцнення 

http://intkonf.org/wp-admin/3-4%20%2876%29.%20-
http://www.structuredinvestments.com/
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конкурентоспроможності національної економіки в контексті забезпечення економічної 

безпеки держави.  

Стан фінансової політики на сучасному етапі можна охарактеризувати тим, що не 

дивлячись на всі події, які Україна пережила за останні роки, економічна ситуація, нарешті, 

стабілізувалась. Економічне зростання склало 0,8% у першому півріччі 2016 р., порівняно із 

падінням на 16% протягом аналогічного періоду минулого року. Ознаки відновлення 

активності спостерігалися у всіх основних секторах: додана вартість у переробній 

промисловості збільшилася на 5% порівняно з аналогічним періодом 2015 р., у внутрішній 

торгівлі – на 5,5%, та на 4,0% у сфері транспорту [7]. 

Грошово-кредитна політика – це складова економічної політики, яка здійснюється 

центральним банком і являє собою комплекс методів та інструментів впливу на фінансову 

глибину економіки з метою забезпечення стійкості та якості економічного зростання. 

Визначення фінансової глибини економіки дозволяє комплексно підходити до об’єкта 

грошово-кредитної політики та розуміти під нею комплексну характеристику економічної 

системи, яка формується в результаті розвитку сектору фінансових корпорацій і його 

взаємодії з іншими інституційними секторами та проявляється в насиченості економіки 

фінансовими ресурсами, фінансовими інструментами та фінансовими відносинами [6]. 

За надзвичайно складної ситуації в Україні, що склалась в умовах загострення 

економічних, соціальних та політичних викликів, що зумовлюють значні ризики та 

невизначеності стосовно подальшого розвитку економіки та фінансових ринків, НБУ 

проведення грошово-кредитної політики упродовж найближчих років виходитиме з 

необхідності сприяння поступовому зниженню темпів інфляції, маючи на меті досягнення 

середньострокової інфляційної цілі до 2018 р. [2]. В цілому, серед зовнішніх факторів, що 

позитивно впливають на здійснення грошово-кредитної політики України на сьогоднішній час 

слід зазначити поступове відновлення економічної активності розвинутих країн та 

уповільнення темпів падіння економічного розвитку країн, що розвиваються, уповільнення 

інфляційних процесів у більшості національних економік, поступове закріплення тенденцій до 

стабілізації фінансових ринків та посилення активності міжнародних фінансових організацій 

та провідних країн світу щодо економічної та політичної підтримки нашої країни.  

Що стосується негативних факторів впливу, то у відповідності до методів стратегічного 

планування, серед них необхідно визначити зовнішні по відношенню до грошово-кредитної 

сфери загрози, а також внутрішні фактори, що характеризують слабкі сторони грошово-

кредитної політики. Причини негативних тенденцій у грошово-кредитній та валютній сфері 

України носять комплексний характер і пов’язані з макроекономічними дисбалансами, 

недосконалістю сформованої банківської системи, відсутністю гнучкої грошово-кредитної й 
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валютної політики. Зокрема, в Україні не створений дієвий емісійний механізм, механізм 

гнучкого забезпечення потреб економіки у грошовій масі; не створена ефективна 

інституціональна основа для обігу грошей, ключовим елементом якої є банки; не 

врегульовані відповідним чином взаємовідносини між банківською і фіскальною системами; 

не задіяні ефективні кредитні механізми фінансування потреб усіх економічних суб’єктів та 

не забезпечена стабільність національних грошей.  

Виходячи з цього, подальший розвиток грошово-кредитної та валютної політики, як 

найбільш дієвого механізму стабілізації економічних процесів, потребує пошуку нових та 

удосконалення існуючих монетарних інструментів з метою підвищення стійкості системи до 

існуючих загроз і викликів. Одним з головних критеріїв аналізу ефективності грошово-

кредитної політики у забезпеченні економічної безпеки держави є стійкість грошово-

кредитної й валютної сфери до існуючих загроз та її спроможність мінімізувати їх вплив на 

економічний розвиток.  

Розроблення і реалізація грошово-кредитної та валютної політики тісно пов’язані з 

загальними питаннями реалізації фінансової політики в державі. Тому незалежність 

грошово-кредитної й валютної політики слід розглядати в межах її інтегрованості в загальну 

економічну і фінансову політику держави. Дієздатність фінансової політики значною мірою 

визначається узгодженістю таких її окремих складових, як монетарна і фіскальна політика. Їх 

реалізація має бути спрямована в одному напрямі, а саме: на досягнення цінової стабільності, 

сприяння високому рівню зайнятості населення, забезпечення зовнішньоекономічної 

рівноваги і підтримання високого і стабільного економічного зростання [5]. Таким чином, 

незалежність НБУ у формуванні і проведені грошово-кредитної політики передбачає 

координацію дій всіх органів державної влади, що є відповідальними за формування та 

реалізацію окремих складових фінансової політики. 

Необхідність прозорості грошово-кредитної політики пояснюється кількома 

факторами. По-перше, інформування суспільства про цілі та інструменти грошово-кредитної 

політики сприяє підвищенню ефективності цієї політики. По-друге, ефективне управління 

потребує підзвітності органів управління грошово-кредитної сфери особливо там, де ці 

органи наділені високим ступенем автономії. Крім того, надання суспільству достатньої 

інформації про діяльність центрального банку сприяє створенню механізму укріплення 

довіри до нього з боку населення. Прозорість процесу розробки політики надає можливість 

суспільству розібратися у правилах гри на фінансовому ринку. Надання достатнього обсягу 

інформації про діяльність центрального банку створює додатковий механізм зростання 

довіри до його дій. Однак треба мати на увазі, що прозорість не може бути самоціллю 
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грошово-кредитної політики, її слід розглядати як одну з характеристик ефективної та 

обґрунтованої грошово-кредитної політики, адаптованої до ринкових умов.  

Головними шляхами підвищення ефективності державної політики у сфері грошового 

обігу та кредитування є:  

– забезпечення фінансової стійкості банків та підвищення їх конкурентоспроможності, 

що потребує вжиття заходів щодо зміцнення капітальної бази вітчизняної банківської 

системи;  

– забезпечення довіри суспільства до дій Національного банку, що потребує 

підвищення прозорості та інформаційної відкритості його діяльності;  

– активне використання механізмів курсоутворення для досягнення цілей та завдань 

економічної безпеки держави;  

– в умовах обмеженості внутрішніх фінансових джерел в процесі формування 

банківського капіталу важливим джерелом має виступати іноземне інвестування;  

– вжиття заходів щодо підвищення рівня капіталізації банківського сектору, де важливу 

роль мають відігравати економічні методи стимулювання використано при формуванні і 

здійсненні посткризових стабілізаційних заходів [4].  

Валютна політика є особливою частиною монетарної (грошово-кредитної) політики 

країни, суб’єктом здійснення якої є центральний банк. Через доволі коротку історію сучасної 

державності Україна має обмежений досвід як власне монетарної політики, так і валютної 

політики. Водночас висока роль зовнішньоекономічних операцій у економіці (відношення 

експорту та імпорту до ВВП 45-60%), слабкий розвиток внутрішніх інвестицій (що зокрема 

відображено в частці інвестиційної компоненти у ВВП менш як 20%), обмеженість 

внутрішнього кредитного ресурсу і, як наслідок, залежність економічного розвитку від 

зовнішнього фінансування підтримують високу роль валютного ринку в монетарній системі 

України [1, с. 6]. 

Незважаючи на високий рівень відкритості економіки, Україна має слабо розвинену 

інфраструктуру валютного ринку. Це зумовлено глибоко вкоріненими традиціями 

застосування заходів адміністративного впливу на ринок, широким застосуванням обмежень 

на транскордонний рух капіталу та слабким рівнем розвитку інших сегментів фінансового 

ринку. Зокрема, ринок валютних деривативів (свопи, ф’ючерсні та форвардні контракти) є 

вкрай нерозвиненим. По-перше, практично доступний асортимент цих інструментів 

історично був обмежений свопами. По-друге, не ухвалено сучасну системну законодавчу 

базу про ринок деривативів. По-третє, для повноцінного запуску ринку деривативів потрібна 

часткова дерегуляція валютної системи в частині скасування адміністративних обмежень, 

яке відбуватиметься паралельно із відбудовою внутрішнього грошового ринку. Зокрема, 
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дуже важливим у цьому контексті є розвиток вторинного ринку державного боргу для 

отримання достовірної кривої ринкових котирувань дохідності облігацій внутрішньої 

державної позики. 

До оцінки валютної політики слід підійти по-новому, аналізуючи інтереси учасників 

валютних операцій та формулюючи справжній державний інтерес. Традиційні підходи з 

оцінками обмежувальних дій НБУ та станом поточного рахунку платіжного балансу дають 

результати, які мало впливають на покращення ситуації. З часу запровадження гривні у 1996 

р. вільно конвертована валюта залишається альтернативним активом для інвестування, якому 

бізнес і населення віддають перевагу особливо в часи турбулентності. 

Реалізація ефективної грошово-кредитної й валютної політики вимагає: розробки та 

удосконалення концептуальних основ забезпечення економічної безпеки; визначення викликів і 

загроз у сфері грошового обігу та кредитування, встановлення причин, що їх обумовлюють, а 

також впровадження дієвих механізмів щодо їх попередження і протидії; впровадження науково 

обґрунтованої системи стратегічного планування. Головними проблемами розвитку грошово-

кредитного ринку та банківської системи України, які суттєво загострилися в кризовий період, є 

відносно низький рівень монетизації економіки, нераціональна структура грошової маси, 

недосконала кредитна політика та нестабільність національної валюти. Причини негативних 

тенденцій у грошово-кредитній сфері України носять комплексний характер і пов’язані з 

макроекономічними дисбалансами, недосконалістю сформованої банківської системи, 

відсутністю гнучкої грошово-кредитної політики. Тому її подальший розвиток у якості найбільш 

дієвого механізму стабілізації економічних процесів потребує пошуку нових та удосконалення 

існуючих монетарних інструментів з метою підвищення стійкості грошово-кредитної системи до 

існуючих загроз і викликів [3]. 

Таким чином, запорукою забезпечення економічного зростання в країні виступає 

ефективна реалізація грошово-кредитної й валютної політики, значущість якої в системі 

державного регулювання економіки в сучасних умовах суттєво підвищується. Стабільність 

національної грошової одиниці, керованість інфляції, зниження відсоткових ставок, належне 

виконання функцій банківською системою та підтримання фінансової стабільності дозволять 

сформувати підґрунтя економічного зростання, оскільки сприятимуть активізації фінансово-

господарської діяльності в реальному секторі та відновленню довіри до фінансового сектору. 

Отже, виникає об’єктивна потреба у формуванні та розвитку цілісного уявлення про 

механізм впливу грошово-кредитної й валютної політики на економічне зростання країни. 
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ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 

Забезпечення фінансової стабільності національної економіки є невід’ємним завданням 

державної політики кожної суверенної держави. Робота у цьому напрямі передусім 

передбачає вирішення складної багатогранної проблеми формування такого стану держави, 

за яким вона забезпечена можливістю створення і розвитку умов для плідного життя її 

населення, перспективного розвитку її економіки в майбутньому та в зростанні добробуту її 

мешканців. 

Незважаючи на те, що проблеми фінансової стабільності вже досить давно й інтенсивно 

досліджуються як зарубіжними, так і вітчизняними науковцями й практиками, дотепер не 

вироблено єдиного загальноприйнятого і чітко окресленого визначення терміну «фінансова 

стабільність» та не розроблено всіма визнаного методичного підходу до її оцінювання. 

Так, значна увага визначенню сутності поняття «фінансова стабільність» приділяється 

Ф. Мишкіним. Науковець стверджує, що фінансова нестабільність виникає тоді, коли 

фінансова система піддається шокам та інформаційним потокам таким чином, що вона 

більше не може трансформувати заощадження в інвестиції [1]. 

http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=10465306
http://www.treasury.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
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П. Каллаур подає поняття абсолютної фінансової стабільності як стану фінансової 

системи, за якого вона не допускає фінансової кризи при будь-яких шокових впливах на 

економіку. При цьому фінансова система виконує покладені на неї функції у повному обсязі і 

з максимальною ефективністю [4, с. 25]. 

Вітчизняні науковці дещо специфічно трактують сутність фінансової стабільності. 

Зокрема, Т. Унковська під цією категорією розуміє такий режим функціонування економіки, 

коли, по-перше, вона перебуває в динамічному стані фінансової рівноваги та, по-друге, в разі 

екзогенних або ендогенних шоків її відхилення від рівноваги лежить у заданих межах і вона 

здатна повернутися в режим фінансової рівноваги [6, с. 33]. 

О. Василик, лаконічно визначає фінансову безпеку як «надійну захищеність фінансової 

системи від внутрішніх та зовнішніх загроз» [2, с. 807]. 

Взаємозв’язок фінансової безпеки та економічного розвитку покладено в основу 

визначення А. Сухорукова, згідно з яким фінансова безпека – це захищеність держави у 

фінансовій сфері або такий стан бюджетної, податкової та грошово-кредитної систем, який 

гарантує спроможність держави ефективно формувати, зберігати від надмірного знецінення 

та раціонально використовувати фінансові ресурси країни для забезпечення її соціально-

економічного розвитку та обслуговування фінансових зобов’язань [5, с. 12]. 

Згідно із трактуванням НБУ, фінансова стабільність – це стан фінансової системи, за 

якого вона здатна належним чином виконувати основні функції, такі як фінансове 

посередництво та здійснення платежів, а також протистояти кризовим явищам. При цьому 

фінансова система вважається стабільною, якщо: 1) вона ефективно перерозподіляє ресурси 

від власників заощаджень до інвесторів; 2) фінансові ризики ретельно оцінюються та 

адекватно управляються; 3) фінансова система здатна абсорбувати шоки без значних 

негативних наслідків [4]. 

На основі вище наведених визначень поняття «фінансова стабільність», а також за 

результатами аналізу наукової літератури, можна сформулювати декілька важливих підходів: 

- фінансова стабільність національної економіки ґрунтується на стабільності 

фінансової системи країни, тобто на здатності фінансової системи ефективно виконувати 

свої фінансові функції у довгостроковому періоді та в умовах невизначеності. Серед 

основних функцій фінансової системи, при цьому, варто виділити функцію забезпечення 

переміщення фінансових ресурсів та управління фінансовими ризиками; 

- фінансова стабільність розглядається як певний стан, за якого фінансова система 

спроможна витримувати негативний вплив, не змінюючи при цьому своєї структури та 

зберігаючи рівновагу; 

- фінансова стабільність розглядається як відсутність нестабільності. 
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Узагальнюючи вище наведені підходи, можна стверджувати, що фінансова стабільність 

– це стійкий стан фінансової системи країни, який характеризується безперебійним 

здійсненням розрахунків в економіці, високим рівнем довіри до фінансово-кредитних 

установ, стабільністю цін на фінансовому ринку, ефективним розподілом фінансових 

ресурсів та можливістю управління фінансовими ризиками, при якому вона спроможна 

ефективно виконувати свої функції у довгостроковому періоді навіть під впливом 

негативних фінансово-економічних явищ. 

Звідси робимо також і важливий висновок про те, що фінансова стабільність є 

категорією вельми комплексною, визначається станом функціонування більшості сфер і 

секторів фінансової системи країни, якими з-поміж інших є бюджетна, грошово-кредитна, 

боргова, валютна, банківська, страхова та ін. А це, своєю чергою, ускладнює формування 

раціональної і справедливої методики оцінювання фінансової стійкості держави. У зв’язку з 

відсутністю єдиної методичної основи аналізу об’єктивно доречно користуватися 

методичними рекомендаціями провідних організацій у відповідній сфері. Так, НБУ 

проводить відповідні розрахунки із застосуванням 12 головних та 10 рекомендованих 

індикаторів, зокрема до головних відносяться: співвідношення регулятивного капіталу до 

зважених за ризиком активів; співвідношення регулятивного капіталу першого рівня до 

зважених за ризиком активів; співвідношення недіючих кредитів без урахування резервів до 

капіталу; співвідношення недіючих кредитів без урахування резервів до сукупних валових 

кредитів; норма прибутку на активи; норма прибутку на капітал; співвідношення процентної 

маржі до валового доходу; співвідношення непроцентних витрат до валового доходу; 

співвідношення ліквідних активів до сукупних активів та ін. 

На рис. 1 наведено значення інтегральних індексів фінансової стабільності фінансової 

системи України у 2005-2014 рр. Як можемо помітити, в Україні упродовж 2008-2012 рр. 

спостерігалося посилення фінансової стабільності фінансової системи держави. Натомість, з 

2013 р. і до тепер триває різке зниження фінансової стабільності, що загрозливо як для 

фінансової системи держави, так і для реалізації її функцій відносно підтримки 

функціонування і розвитку системи національного господарства.  

Головними чинниками обумовлених тенденцій визначимо те, що фінансова система 

України функціонує недостатньо ефективно та не реалізує більшості базових функцій, за 

багатьма її складовими наявні критичні недоліки. Щодо бюджетної системи, то це проблеми 

формування дохідної частини бюджетів, надмірний рівень перерозподілу ВВП через 

державний бюджет, нераціональність міжбюджетних відносин та значна частка зовнішніх 

запозичень для покриття дефіциту бюджету; з боку грошово-кредитної системи – 

надмірність грошової маси, висока вартість кредитних ресурсів та інфляційні процеси; 
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валютної складової – девальвація вітчизняної грошової одиниці, обмеженість міжнародних 

резервів та критична маса валютних депозитів; боргової складової – критичне зростання 

рівня зовнішнього, внутрішнього та загальнодержавного боргу; розвитку страхового ринку – 

його малі обсяги та ділова активність, роль в економіці і суспільстві; банківського сектору – 

складність доступу до пропозиції кредитного ресурсу та висока залежність від іноземного 

капіталу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отож, до цільових орієнтирів посилення фінансової стабільності економіки нашої 

держави слід віднести: 

 підвищення ефективності використання фінансового ресурсу, залученого у фінансову 

систему країни; 

 ефективне управління інфляційними процесами; 

 приріст депозитних вкладень та покращення структури банківського кредитування; 

 покращення структурних співвідношень акумулювання фінансів з-поміж державного та 

бізнес-секторів; 

 ефективне використання інструментарію валютно-курсового регулювання; 

 відновлення цілісності та посилення взаємозв’язків економічної і фінансової систем 

країни; 

 ефективне використання та скерування на інвестиційні цілі зовнішньої фінансової 

допомоги; 

 зниження рівня фінансової залежності держави в умовах зовнішньої агресії та ін. 
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

Сьогодні для того, щоб виробникові добитися успіхів в конкурентній боротьбі, 

необхідно не просто вивчати ринок, правильно оцінювати свою конкурентоспроможність, 

можливості конкурентів і чинники що їх визначають, але так само ще й надавати керуючий 

вплив на конкурентоспроможність, формувати основні напрямки її підвищення. Розробка 

механізму управління конкурентоспроможністю стає однією з найважливіших задач 

підприємства, без рішення якої виробникові важко вижити на ринку в умовах конкуренції та 

отримати бажаний результат від своєї діяльності [1]. 

Управління конкурентоспроможністю підприємства – це сукупність заходів, які 

направлені на систематичне вдосконалення виробу, розширення каналів збуту, пошук нових 

груп покупців, поліпшення сервісу, реклами. 

Складність процесу управління конкурентоспроможністю визначається кількістю 

підрозділів підприємства, ефективністю механізму їх поєднання, взаємодії, спеціалізації та 

кооперації, розгалуженістю організаційної структури управління. Насамперед проблеми 

управління конкурентоспроможністю виникають у великих підприємств, які мають складну 

http://www.bank.gov.ua/
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організаційну будову, характеризуються наявністю низки взаємопов’язаних підрозділів, 

значною ієрархічністю структури управління [3, c. 98]. 

Механізм управління конкурентоспроможністю підприємства з чітко поставленою 

метою функціонування повинен містити комплекс постійно діючих інноваційних, 

інвестиційних, маркетингових, матеріальних, організаційно – управлінських, соціальних, 

кадрових заходів, спрямованих на встановлення, забезпечення й підтримку потрібного рівня 

конкурентоспроможного потенціалу[5, c. 252]. 

Концепція формування конкурентоспроможного потенціалу передбачає: використання 

загальних методологічних підходів й принципів до процесу формування й управління 

конкурентоспроможністю підприємства; обґрунтування використання інструментарію 

формування конкурентоспроможного потенціалу підприємств; конкурентоспроможність 

підприємства як взаємодію сукупності її елементів, кожний з яких характеризує можливості 

підприємства, має внутрішню структуру й особливості; використання загальних і 

спеціальних функцій менеджменту, серед яких виділяється функція діагностики 

підприємства; оцінку елементів, що становлять конкурентоспроможність підприємства. 

Впровадження концепції досягається на основі створення організаційного механізму 

управління підприємствами, дія якого спрямована на стратегічний розвиток потенціалу 

підприємства й досягнення його цілей. Комплексна система формування 

конкурентоспроможного потенціалу є складною, динамічною, відкритою системою, 

оскільки: по – перше, процес формування конкурентоспроможності складається з досить 

великої кількості етапів; по - друге, здійснення всіх етапів формування 

конкурентоспроможності відбувається в результаті їх тісного взаємозв’язку, який відображає 

реалізацію принципу зворотного зв’язку; по – третє, цей процес характеризується наявністю 

численних зв’язків із елементами зовнішнього середовища. 

Беручи в основу одну з ознак систем – спостережність, можна регулювати й управляти 

конкурентоспроможністю за вхідними і вихідними потоками, суттєво не вникаючи в зміст 

процесів, що відбуваються всередині підприємства, а сформувати необхідну роботу 

елементів внутрішнього середовища з подальшою перевіркою адекватності результатів її 

діяльності сучасним вимогам ринку й суспільства через призму впливу й компенсаторних 

можливостей конкурентоспроможного потенціалу. Але такий підхід виключає можливість 

впливу на багато процесів, що відбуваються всередині системи. Уявляється можливим, що в 

сучасних умовах забезпечити високий рівень конкурентоспроможного потенціалу можна 

тільки тоді, якщо максимально підвищити якість продукції, її екологічність і безпечність, 

проникати в процеси виробництва й реалізації продукції, спеціалізувати систему управління 
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підприємством, організовувати моніторинг і контроль на всіх етапах виробництва й 

життєвого циклу підприємства [6, c. 161-165]. 

Сьогодні перед підприємством постають питання можливості знайти відповідні сили 

та ресурси для своєчасної адекватної реакції на умови і зміни існуючого і прогнозованого 

зовнішнього середовища. Наявність таких питань зумовлює пошук управлінського 

інструментарію, що забезпечує збереження і підвищення якісного та кількісного складу 

потенціалу підприємств та механізмів його розвитку як однієї з найважливіших складових 

стратегічного менеджменту. На складові та функціональні особливості стратегічного 

менеджменту підприємства впливають ресурси та потенціали підприємства. До таких можна 

віднести кадровий, організаційний, структурний, внутрішній та ринковий. Ринковий 

потенціал також взаємопов’язаний, а за декількома джерелами є й конкуретноспроможним.           

Управління конкурентоспроможністю продукції потребує витрачання додаткових 

фінансових засобів виробника. Підприємство не в змозі одночасно інвестувати 

вдосконалення всіх власних проектів. Виникає питання вибору проектів, інвестування яких 

для підприємства є більш доцільним. Товаровиробник опиняється в ситуації, коли йому 

необхідно обрати пріоритетні виробничі проекти, що відповідають напрямкам його 

стратегічного розвитку. У внутрішньому середовищі підприємства при цьому виникає 

суперництво між окремими проектами за право пріоритетного розвитку. Тому, на нашу 

думку, для характеристики окремих продуктів підприємства у внутрішньому середовищі 

доцільно ввести поняття внутрішньої конкурентоспроможності. Внутрішню 

конкурентоспроможність можна визначити як результат ринкової боротьби між продуктами 

підприємства з метою отримання заздалегідь визначених вигід виробника шляхом посилення 

мотиваційного механізму споживача. Вигодами при цьому можна вважати досягнення 

визначеної прибутковості діяльності, підвищення рентабельності виробництва, зміцнення 

позиції на ринку, підвищення іміджу і т. ін. Запропоноване поняття суттєво розширює межі 

конкурентної боротьби, свідчить про джерело її формування та дозволяє приймати 

обґрунтовані рішення відносно розвитку кожного виробу підприємства [2, c. 231]. 

Основою в дослідженні проблеми управління конкурентоспроможністю виступає 

системний підхід, який є однією із форм методологічного знання. Серед важливих понять та 

принципів системного підходу виділяють цілісність, зв’язок, структуру і організацію, рівні 

системи та ієрархію цих рівнів, управління, мету та доцільність поведінки системи, 

самоорганізацію, функціонування і розвиток системи [4, c. 281]. 

Системний підхід управління конкурентоздатністю продукції припускає, що керівники 

повинні розглядати організацію як сукупність взаємозалежних елементів, таких, як люди, 

структура, задачі і технологія, які орієнтовані на досягнення різних цілей в умовах мінливого 
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зовнішнього середовища, як багатопланове явище, що пов'язує в органічне єдине ціле цілі, 

ресурси і процеси, що протікають в організації та за її межами [1]. 

У нових економічних умовах, що формуються в Україні в умовах наслідків світової 

фінансової кризи і ринкових відносин, важливо розробити механізм управління 

конкурентоспроможністю підприємств, який, з одного боку, відповідає особливостям 

розвитку вітчизняних підприємств в умовах національної економіки, а з іншого – тенденціям 

і чинникам її розвитку.  
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державою для покращення фінансового становища малих підприємців, рівень якого має 

прямий вплив на розвиток економіки країни. Для цього органи влади покликані розробляти і 

фінансово забезпечувати програми, проекти та здійснювати заходи за рахунок центрального 

та місцевих бюджетів, надходжень від приватизації майна, доходів від власної діяльності, 

добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, іноземних інвестицій тощо.  

Досвід початківців і підприємців, що вже діють, показав, що 75% їх на перше місце 

серед інших проблем ставлять дефіцит фінансів. Власних капіталів у більшості немає, 

банківські кредити даються з високою процентною ставкою, а інших доступних джерел 

фінансової підтримки малого бізнесу в Україні не існує. Приватні добродійні фонди відсутні, 

союзи і асоціації підприємців не мають в своєму розпорядженні засобів для кредитування 

малого бізнесу.  

У зв’язку із цим фінансово-кредитне регулювання розвитку підприємств малого 

бізнесу як базова функція державного управління повинне створити оптимальні умови для 

ефективного функціонування малих підприємств, спонукати їх до розширеного відтворення, 

забезпечуючи таким чином розвиток народного господарства України. Важливою складовою 

такого регулювання розвитку малого підприємництва має стати система його державної 

підтримки, зміст якої в першу чергу повинен полягати у розробці та забезпеченні виконання 

загальнодержавних та регіональних програм розвитку малих підприємств [1]/ 

Таким чином, подальший розвиток малого підприємництва та ефективне виконання 

його функцій потребує суттєвих змін у забезпеченні доступу до фінансових ресурсів, 

зокрема кредитних, з огляду на значну нестачу його власних коштів. У зв’язку із цим 

виникає необхідність пошуку ефективних напрямків державної політики до розв’язання 

проблеми фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва на загальнодержавному та 

регіональному рівнях та покращенню фінансового становища малих підприємств загалом. 

Безумовно, тут не йдеться про прямі вкладення коштів з Державного та місцевих 

бюджетів у статутні фонди або надання підприємствам бюджетних дотацій. Але 

стимулювання суб’єктів ринкової інфраструктури (банки, лізингові компанії, венчурні 

фонди, кредитні спілки тощо) мати справу з малими підприємствами, формування 

сприятливої податкової політики в державі, сприяння розвитку альтернативних схем 

фінансування, а також вдосконалення законодавства, яке регулює сферу надання фінансових 

послуг та форми співпраці малого та великого бізнесу, являються, на наш погляд, 

пріоритетними напрямками державної політики підтримки малого підприємництва. Якщо 

підприємцям полегшити доступ до фінансових ресурсів, то режим їх функціонування якісно 

зміниться, і деякі завдання державної програми підтримки малого підприємництва 

вирішаться автоматично.  
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Державна фінансово-кредитна підтримка розвитку малого бізнесу повинна розвиватися 

за такими основними напрямами:: 

1) забезпечення страхування кредитів малих підприємств;  

2) надання фінансової підтримки інноваційної діяльності; 

3) компенсацію видатків на інформаційне обслуговування; 

4) компенсацію видатків на отримання патентів, захист авторських прав тощо; 

5) розвиток бізнес-центрів та бізнес-інкубаторів з метою зменшення накладних витрат 

малих підприємств; 

6) посилення співпраці з міжнародними організаціями та фондами, що стимулюють 

розвиток малого бізнесу як з боку банківських установ так і державних регулюючих органів; 

7) збільшення суми коштів передбачених у Державному бюджеті на компенсацію 

відсотків, сплачених малими підприємствами банкам за кредитами, отриманими на 

інвестиційну діяльність; 

8) створення системи стимулів легітимізації тіньових доходів. 

9) посилення фінансової складової економічної безпеки вітчизняних підприємств 

сектора малого підприємництва за рахунок доповнення програм підтримки малого 

підприємництва розділом та заходами зі зміцнення його фінансової безпеки, а також 

активізації управлінських функцій регіональних та місцевих органів влади у напрямі 

формування безпечного підприємницького середовища [2]. 

Підсумовуючи сказане, слід відмітити, що за роки незалежності України було 

здійснено багато спроб сформувати ефективно діючий механізм державної фінансово-

кредитної підтримки малого підприємництва, однак така підтримка на сьогодні залишається 

більше декларативною, ніж реальною. Потрібно визнати, що сучасний стан фінансування 

розвитку малого бізнесу в Україні не дає змоги активно розвиватись малим підприємствам. 

Основними причинами цьому є нерозвиненість фондового ринку, інфраструктури фінансово-

кредитного ринку та цілеспрямованої державної регуляторної політики. 

Таким чином, з метою вдосконалення механізму державного фінансово-кредитного 

регулювання розвитку малого підприємництва слід вжити ряд першочергових заходів, 

зокрема: 

 розробити низку державних заходів щодо підтримки інфраструктури ринку 

фінансових послуг, розширити номенклатуру використовуваних фінансових інструментів 

малими підприємцями, а також стимулювати конкуренцію серед суб’єктів фінансового ринку; 
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 забезпечити доступ суб'єктів малого підприємництва до фінансово-кредитних 

ресурсів шляхом забезпечення здешевлення кредитування проектів малого бізнесу, зокрема 

таких, що впливають на підвищення рівня зайнятості населення;  

 сприяти залученню більш широкого кола представників малого бізнесу до участі 

в програмі часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами суб'єктів малого 

підприємництва на їх розширене відтворення [3]. 

Отже, організація успішного малого бізнесу в нашій країні має базуватися на дієвій 

фінансово-кредитній підтримці з боку держави, пошуку нових методів фінансування малих 

підприємств і створення орієнтованої на них фінансової інфраструктури. Це, у свою чергу, 

дасть можливість підвищити конкурентоспроможність національної економіки України 

шляхом посилення позицій підприємств на ринку та завоювання ними нових сегментів на 

міжнародному рівні. 
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підприємствами частини ринків збуту зумовлюють актуальність перегляду державних 

підходів регулювання підприємницької діяльності в Україні.  

Ефективно функціонуючий малий і середній бізнес здатний вирішити багато 

економічних та соціальних проблем в країні. Він є потужним чинником структурної 

перебудови економіки, прискорення науково-технічного прогресу, вирішення цілого ряду 

соціальних проблем. Підтвердженням цього є розвиток економіки країн Європейського 

Союзу та США внаслідок розвитку малого та середнього підприємництва на 

високотехнологічній основі наприкінці минулого століття.  

Власне місце України у міжнародних рейтингах добре відображає підприємницьке 

середовище. Ефективність механізмів регулювання підприємницької діяльності характерихує 

значення індексу легкості ведення бізнесу. У період 2013-2016  р. Україна досягнула 

значного прогресу щодо вдосконалення державної регуляторної політики у сфері 

підприємництва, а саме спрощення процедури започаткування бізнесу, певне покращення 

системи сплати податків, реєстрації власності. Питання ліквідації бізнесу, підключення до 

електоромереж, отримання дозволів на будівництво залишають бажати кращого [1, с.138]. У 

2016 р. за значенням цього індексу Україна посіла 83 місце, покращивши своє місце в 

рейтингу, у порівнянні із 2012 р., на 69 позицій [5].  

У 2016 р. Україна за значенням індексу глобальної конкурентоспроможності зайняла 79 

місце [7]. З-поміж чинників, що стримують покращення позиції України, виділяють корупцію, 

неефективність судової влади, неефективність державних витрат, не достатня розвиненість 

фінансового та корпоративного секторів, неналежний рівень захисту прав власності.  

Показником, що дає можливість оцінити рівень інновацій в країні, є глобальний 

інноваційний індекс, за рівнем якого Україна у 2016 р. зайняла 56 позицію рейтингу [8]. 

Негативно оцінені зміни у розвитку загальної інфраструктури та інституційному забезпечення 

інноваційної діяльності, проблеми із забезпеченням верховенства права.  Позитивно  оцінено 

отримані  наукою результати, розвиток науково-дослідного та людського капіталу.  

У 2016 р. у всесвітньому рейтингу за значенням індексу сприйняття корупції Україна 

посідає 131 місце [4]. Варто відмітити, що країни упорядковані за показником рівня корупції, 

який ґрунтується на оцінках підприємців та аналітиків щодо сприйняття корупції у 

державному секторі. Стабільно низький рівень забезпечення основних економічних свобод в 

Україні засвідчує місце України в рейтингу за індексом економічної свободи. Україна 

посідає у 2016 р. 162 місце з 186 країн [6]. 

Таким чином, підсумовуючи позиції України у всесвітніх рейтингах, варто зазначити, 

що в країні проживають освічені громадяни, які в своїй більшості борються за виживання. Це 

країна з високим рівнем смертності, значним рівнем корупції, в якій доволі важко бізнесу 
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розвиватися. Водночас, варто зазначити, що через дерегуляцію Україна значно покращила 

позиції в напрямку відкриття бізнесу [1, с. 139]. 

Згідно з даними аналітичного звіту «Щорічна оцінка ділового клімату в Україні: 2016 

рік», з-поміж основних перешкод діяльності малого та середнього бізнесу в Україні 

зазначено: «низький попит; нестабільна політична ситуація; високі ставки податків; 

обтяжливе податкове адміністрування, облік; інфляція; часті зміни законодавства; високий 

регуляторний тиск, корупція, війна на сході України; недостатня кваліфікація працівників; 

високий рівень конкуренції; низька доступність кредитів; брак обігових коштів; високі 

ставки кредитів тощо» [3, с. 44]. 

Особливо проблемним питанням вітчизняної економіки став воєнний конфлікт на сході 

країни. 2014-2015 рр. були періодом важких випробувань для реального сектору економіки. 

Значних втрат зазнали розташовані у східних регіонах потужності металургійної, хімічної, 

машинобудівної промисловості. Актуальною залишається проблема глибокого дохідно-

майнового розшарування суспільства, що зумовлює і політичну нестабільність. Основний тягар 

реформ ліг на плечі небагатої частини суспільства, загостривши проблему безробіття.  

Саме тіньова економіка є однією з найбільших перешкод розвитку 

конкурентоспроможності національної економіки України та зростання рівня життя населення.  

Погоджуємося з думкою Новака А.Я., який виділяє три головні причини несплати 

податків у повному обсязі: 1. Не хочуть платити при будь-яких умовах – це суто кримінальна 

проблема способу мислення певних осіб і вирішувати її можна лише застосуванням 

кримінального законодавства. 2. Не можуть платити через обтяжливість податкового 

навантаження – сплачуючи всі чисельні податки за їх ставками, економічна діяльність для 

підприємця стає збитковою або неприбутковою, тобто втрачає всякий сенс. 3. Не хочуть 

платити через недовіру владі у бюджетному розподілі зібраних податків. Перша причина 

може усуватись лише методами кримінального переслідування і покарання. Друга причина 

витікає з надмірного податкового тиску, який не витримують суб’єкти економічної 

діяльності, і може вирішуватись лише пом’якшенням податкового навантаження через 

відповідні зміни у податковій системі країни. Третя причина може бути ліквідована лише 

досягненням відкритості і прозорості бюджетного розподілу і раціоналізації його принципів і 

співвідношень [2, с. 173]. 

Безальтернативним шляхом, спрямованим на відновлення конкурентоспроможного 

потенціалу підприємств, національної економіки та забезпечення добробуту громадян 

європейського рівня є реалізація політики інноваційно-інвестиційного зростання.  

З-поміж основних напрямів формування ефективного підприємницького середовища 

в Україні варто виділити: вдосконалення регуляторної політики держави в напрямку 
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сприяння розвитку підприємництва шляхом адміністративної дерегуляції, подальшого 

удосконалення процедури оподаткування, забезпечення сприятливого банківського 

кредитування, страхування; введення обмеження на олігополії; спрощення дозвільних 

процедур та забезпечення їх прозорості; розвиток соціального партнерства держави і бізнесу; 

взаємна відповідальність держави та суб’єктів підприємницької діяльності, що передбачає як 

відповідальність підприємців перед суспільством, так і відповідальність держави перед 

підприємцями, зокрема щодо гарантування власності та захисту інвестицій; запровадження 

європейських принципів державного ринкового нагляду за додержанням вимог щодо безпеки 

продукції та послуг; забезпечення державної підтримки суб'єктів малого і середнього 

підприємництва, що працюють у сфері інноваційної та науково-технічної діяльності;  

зменшення тиску на суб'єктів господарювання з боку контролюючих органів, протидія 

рейдерству та корупції. 
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Луців Лідія Миронівна 

старший викладач кафедри державних та місцевих фінансів 

факультет управління фінансами та бізнесу  

Львівський національний університет імені Івана Франка 

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ СУБ'ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

ЯК СКЛАДОВА ПОЛІТИКИ СТИМУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ 

Необхідність ефективного використання бюджетних ресурсів та прагнення уряду 

протистояти впливу груп інтересів є важливим фактором,що обґрунтовує передачу контролю 

у сфері державної допомоги наднаціональному органу. Контроль у сфері державної 

допомоги – це контроль над рішеннями урядів, який стосується скоріше чинників, що 

визначають політику допомоги[1]. Якщо компанії занадто покладаються на державну 

підтримку, це послаблює конкурентоспроможність європейської промисловості [2]. 

Так, секція друга глави 10 «Конкуренція» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

присвячена загальним принципам регулювання у сфері державної допомоги і заходам, які 

необхідно виконати для захисту цих принципів. Зокрема, у статті 262 наведено перелік 

загальних принципів, який у цілому ґрунтується на положеннях ст. 107 Договору про 

функціонування ЄС. До цього переліку додано два винятки [3]. По-перше, такою, що може 

бути визнана сумісною (припустимою), визначається державна допомога, яка надана з метою 

досягнення цілей, передбачених горизонтальними та секторальними правилами державної 

допомоги ЄС. По-друге, для інвестиційних проектів у сфері екології (переоснащення 

виробництва або впровадження нових технологій), які спрямовані на впровадження 

стандартів ЄС у цій сфері, державна допомога може становити до 40 % вартості проекту. 

Створення національної системи контролю у сфері державної допомоги в Україні 

(стаття 267) передбачає: 

 прийняття відповідного закону та утворення незалежного органу протягом 3 років з 

дати набуття Угодою чинності. Орган надаватиме згоду на застосування схем та окремих заходів 

державної допомоги. При цьому через один рік після створення цього органу будь-яка нова 

державна допомога повинна відповідати загальним принципам, згаданим у статті 262; 

 утворення реєстру державної допомоги протягом 5 років з дати набуття Угодою 

чинності; 

 упродовж 7 років з дати набуття Угодою чинності – приведення відповідних схем 

та заходів у відповідність із загальними принципами ЄС. 

Відповідно до ч. 5 статті 486 Угоди датою набуття Угодою чинності повинна вважатися 

дата початку її тимчасового застосування, - тобто 1 січня 2016 року для статей Угоди про 

державну допомогу. 
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Таким чином, ключовим елементом впровадження правил ЄС є вивчення та 

застосування системи горизонтальних, секторальних та особливих правил, оскільки вони 

відображають суть вимог (настанов) до підготовки нових схем і заходів державної допомоги 

та зміни діючих. 

У контексті розвитку економічного співробітництва України з Європейським Союзом, 

підготовки до виконання зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію важливою є адаптація 

економіки України до функціонування в рамках європейських правил та принципів 

державної допомоги. Незастосування такої допомоги може поставити вітчизняні 

підприємства у нерівні конкурентні умови порівняно з конкурентами з країн ЄС, натомість 

модернізація системи державної підтримки суб’єктів господарювання є необхідною в 

контексті завдань структурних реформ та активізації розвитку економіки. При цьому, слід 

моніторити обсяги використання державних коштів на надання такої підтримки та 

дотримуватись вимог до аналізу виконання бюджетів [4]. 

Першим кроком із виконання Україною зобов’язань, що випливають зі статей 262-267 

Угоди про асоціацію та пов’язані із створенням в Україні системи моніторингу і контролю 

державної допомоги, стало прийняття Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання» від 1 липня 2014 року № 1555-VII[5]. 

Закон спрямований на забезпечення захисту та розвитку конкуренції, підвищення 

прозорості функціонування системи державної допомоги та дотримання міжнародних 

зобов’язань України у сфері державної допомоги. Закон ґрунтується на європейських 

принципах здійснення моніторингу і контролю державної допомоги. 

Положення закону встановлюють правові засади здійснення: 

 моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання; 

 контролю за допустимістю державної допомоги. 

Сфера застосування (ст. 3) закону поширюється на будь-яку підтримку суб’єктів 

господарювання надавачами державної допомоги за рахунок ресурсів держави чи місцевих 

ресурсів для виробництва товарів або провадження окремих видів господарської діяльності, 

крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. 

Згідно з частиною другою цієї статті дія закону не поширюється на державну 

підтримку у сферах: 

 сільськогосподарського виробництва та рибальства; 

 виробництва зброї і військового спорядження для потреб Збройних Сил України, 

інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також 

правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби 

транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; 
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 господарської діяльності, пов’язаної з: 

 інвестуванням в об’єкти інфраструктури із застосуванням процедур державних 

закупівель; 

 наданням послуг, що становлять загальний економічний інтерес, у частині 

компенсації обґрунтованих витрат на надання таких послуг. Перелік послуг, що становлять 

загальний економічний інтерес, встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Для забезпечення ефективного моніторингу державної допомоги суб’єктам 

господарювання закон встановлює такі механізми: 

 здійснення інвентаризації на підставі інформації про програми (схеми) допомоги та 

індивідуальну допомогу, що існувала на день набуття чинності Законом; 

 за результатами інвентаризації формування реєстру державної допомоги, звітності 

з питань державної допомоги, у порядку визначеному Уповноваженим органом. 

Для забезпечення ефективного здійснення контролю допустимості здійснення 

державної допомоги закон закріплює визначення поняття державної допомоги, її форми (ст. 

1, 4), а також основні критерії допустимості державної допомоги (ст. 5, 6). 

Закон закріплює низку процедурних положень (Розділи 4-6), що стосуються визначення 

порядку повідомлення про нову державну допомогу; перевірки інформації про незаконну 

державну допомогу; неналежне використання державної допомоги, розгляду та прийняття 

рішень Уповноваженим органом стосовно впливу державної допомоги на конкуренцію, 

повернення державної допомоги, яка є недопустимою для конкуренції. 

Нова державна допомога – будь-яка державна підтримка суб’єктів господарювання, що 

не є чинною державною допомогою, а також внесення істотних змін до умов надання чи 

обсягу чинної державної допомоги (п.11 ст. 1 Закону). 

Стаття 9 закону зобов’язує надавачів державної допомоги повідомляти Уповноважений 

орган про запровадження нової або внесення змін до існуючої державної допомоги. Разом з 

повідомленням подаються пропозиції щодо підготовки проектів законів інших нормативно-

правових та розпорядчих актів, спрямованих на підтримку суб’єктів господарювання. 

У разі внесення змін до умов чинної державної допомоги пропозиції підлягають 

повідомленню, якщо вони можуть істотно вплинути на рішення Уповноваженого органу про 

допустимість державної допомоги для конкуренції, зокрема у разі, якщо вони стосуються 

мети, строків, обсягу, джерел фінансування та отримувачів державної допомоги. 

Частина 3 ст. 9 передбачає звільнення від повідомлення: 

 категорій державної допомоги, які звільнені від цього обов’язку Уповноваженим 

органом на підставі статті 7 Закону; 
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 незначної державної допомоги, за умови, якщо вона не стосується безпосередньо 

підтримки експортних операцій або переважного використання продукції вітчизняного 

виробництва порівняно з імпортованою продукцією; 

 внесення до чинних програм державної допомоги змін, що передбачають 

збільшення фінансування менш як на 20 відсотків бюджету відповідної програми. 

Незаконна державна допомога – нова державна допомога, надана без повідомлення 

Уповноваженого органу або в період після повідомлення, але до прийняття Уповноваженим 

органом рішення про допустимість державної допомоги для конкуренції, або надана 

всупереч рішенню Уповноваженого органу про визнання нової державної допомоги 

недопустимою для конкуренції, крім категорій державної допомоги, надавачі якої згідно із 

законом звільнені від обов’язку повідомлення про нову державну допомогу (п. 8 ст. 1). 

Відповідно до ст. 12, 13 закону Уповноважений орган здійснює перевірку інформації 

стосовно незаконної державної допомоги або щодо неналежного використання державної 

допомоги, отриману на підставі звітів або з інших джерел. Якщо за результатами перевірки 

Уповноважений орган має підстави для висновку про недопустимість державної допомоги 

для конкуренції або про проведення поглибленого аналізу допустимості такої допомоги для 

конкуренції, він починає розгляд справи. 

Якщо за результатами розгляду справи про державну допомогу, розпочатої внаслідок 

перевірки інформації про незаконну державну допомогу, Уповноважений орган прийняв 

рішення про визнання державної допомоги недопустимою для конкуренції, така допомога 

підлягає припиненню та поверненню. 

Прозорість системи моніторингу і контролю державної допомоги (ст. 11, 16-17 Закону) 

забезпечується шляхом: 

 відкритості та безоплатності доступу до реєстру державної допомоги всіх 

користувачів; 

 оприлюднення інформації про початок розгляду Уповноваженим органом справи 

щодо державної допомоги; 

 оприлюднення рішень Уповноваженого органу про державну допомогу; 

 оприлюднення Уповноваженим органом щороку річного звіту про надання 

державної допомоги в Україні за попередній фінансовий рік, публікації звіту в газеті 

«Урядовий кур’єр» та розміщення його на урядовому веб-сайті; 

 можливості оскарження рішення Уповноваженого органу повністю або частково в 

адміністративному суді. 

Розділ 9 передбачає поступове введення в дію положень закону. 

З дня, наступного за днем опублікування Закону набрали чинності такі положення: 
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 частина друга статті 6 щодо визначення Кабінетом Міністрів України критеріїв 

оцінки допустимості окремих категорій державної допомоги; 

 частина перша статті 8 щодо визначення Антимонопольного комітету 

уповноваженим органом у сфері державної допомоги; 

 пункти 6-10 частини другої статті 8 щодо розроблення Уповноваженим органом 

нормативно-правових актів, визначення порядку подання та оформлення повідомлень, 

розгляду справ щодо державної допомоги, її моніторингу, ведення та доступу до реєстру 

державної допомоги; визначення форм, вимог та методик, що є необхідними для 

моніторингу і контролю державної допомоги; здійснення заходів міжнародного 

співробітництва; 

 частина друга статті 14 щодо встановлення Кабінетом Міністрів України порядку 

повернення незаконної та недопустимої для конкуренції державної допомоги. 

У серпні 2017 року закон набрав чинності у повному обсязі. 

Впродовж одного року з дня набрання чинності законом усі надавачі державної 

допомоги зобов’язані подати Уповноваженому органові повідомлення про програми 

підтримки суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, які 

існували на день набрання чинності цим законом. 

Чинна державна допомога, що існувала на день набрання чинності законом, яка 

відповідно до рішення Уповноваженого органу визнана недопустимою для конкуренції, має 

бути приведена у відповідність із новим законом у строк, визначений Уповноваженим 

органом, але не більш як протягом п'яти років з дня набрання чинності. 
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ОЦІНКА ПРОЦЕСІВ ДЕІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ В  УКРАЇНІ 

Передчасна деіндустріалізація в країнах  «соціалістичного табору» завдала нищівного 

удару по їх економіках. Коли на Заході індустріалізація розпочалась у ХІХ - початок ХХ 

століття, а зворотні процеси у 50-их-60-их роках ХХ століття, то в Україні початок 

примусової індустріалізації припадає на повоєнний період,  а деіндустріалізації - на 80-ті 

роки. Це означає, що вітчизняний «індустріальний цикл» був стиснутим майже втричі - зі ста 

років до тридцяти п’яти, а отже, ймовірно, втратив закономірні позитивні наслідки, 

притаманні іншим розвинутим економікам та не досягнув свого піку, передчасно почав 

згортатись. Визнаний фахівець, що підняв питання передчасної деіндустріалізації, Родрік 

(2015), стверджує, що не останню роль в цьому негативному явищі відіграла закритість 

економіки, політичний устрій, протекціонізм та націленість на імпортозаміщення. 

Звичайно, існують загальносвітові тенденції зниження частки промислового 

виробництва у ВВП та частки зайнятих у цьому секторі. Однак, це спричинено такими 

позитивними чинниками як автоматизація та роботизація виробництва, підвищенням 

продуктивності праці та кваліфікації працівників, зниженням частки ручної праці, 

зростанням зайнятості у сфері послуг. В той же час, процес індустріалізації зробив 

можливим формування підґрунтя для вступу економік розвинутих країн у нову епоху 

високотехнологічного машино та приладобудування, сприяв появі та розвитку середнього 

класу, профспілкового руху, зміни панівних еліт, урбанізаційних явищ  та інших чинників 

соціально-економічного характеру, що зараз багато в чому визначають «обличчя» 

розвинутих економік світу.     

Передчасна деіндустріалізація, що мала місце в Україні, спричинила не лише втрату 

промислових потужностей та відтік кваліфікованих працівників. Показники, що відображають 

роль промисловості у ВВП держави включають частку промислового виробництва у загальному 

обсязі випуску, у валовій доданій вартості, частку зайнятих в промисловості. Від початку 

періоду незалежності української держави спостерігалось стрімке падіння частки промисловості 

у ВВП, як і самого ВВП у доларовому еквіваленті. Так, у 1991 році при ВВП у 77,46 млрд. дол. 

промисловість становила 50,5% ВВП, а у 1995 році відбулось різке падіння ВВП до 48,21 млрд. 

дол. та до 47,5 % відповідно. Однак, при тенденції незначного зростання ВВП у наступному 

десятилітті - до 86,1 млрд. дол. у 2004 році та 93,3 млрд. дол. у 2016 р., частка промисловості 
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продовжувала падати - до 32,9% та 27,0% відповідно [2,3]. На рисунку 1 зображено тенденцію у 

названих показниках за останнє десятиріччя. 

 

Рис     Динаміка показників ролі промисловості в економіці України 

Джерело: [2,3] 

За період з 32007 по 2016 роки спостерігаємо негативну тенденцію та падіння усіх 

відносних показників, що свідчить про продовження деіндустріалізації. Окрім того, 

спостерігається значний ступінь кореляції поміж ВВП на душу населення та станом 

промисловості - зі зменшенням обсягів промислового виробництва знижується добробут 

населення. Отже, економіка України продовжує перехід до економіки послуг, не досягнувши 

піку розвитку свого промислового потенціалу. Негативний вплив на промисловість мала 

активізація міжнародної торгівлі та глобалізаційні процеси, оскільки галузь виявилась 

неконкурентною на світовому ринку та зосереджувалась на експорті сировини та 

напівфабрикатів за зниженими цінами.    

Передчасна деіндустріалізація спричинила як економічні, так і соціально-політичні 

наслідки. В першу чергу, промисловість була і залишається «драйвером» економічного 

зростання, а її скорочення призводить до суттєвих втрат у ВВП. По-друге, промислове 

середовище сприяє розвитку та впровадженню інновацій, появі висококваліфікованих 

працівників, а отже суспільного прошарку, що чинить суттєвий вплив на процеси 

демократизації суспільства. Скорочення промислового виробництва в Україні відобразилось 

не лише на падінні ВВП, але і на зниженні якості кадрового потенціалу, масового 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ВВП на душу населення тис. дол. 3,07 3,89 2,54 2,97 3,57 3,85 4,03 3,01 2,11

Випуск промислової продукції в 
загальному обсязі випуску                          

45,3 44,5 40,5 43,5 43,3 41,2 38,3 38,9 38

Валова додана вартість 
промисловості в загальному 

обсязі валової доданої вартості  
31,2 30,1 26,9 27,6 25,2 24,8 22,7 23,5 23,6

Частка середньооблікової 
кількості штатних працівників                                      
у промисловості до загальної 

кількості працівників 
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«переходу» у сферу послуг або трудову міграцію найбільш кваліфікованого та економічно 

активного населення. Тому вважаємо за необхідне наголосити на перегляді доктрини 

економічного розвитку держави з метою відновлення її промислової складової. 

Ряд економістів[4] говорять про необхідність нової індустріалізації, яка буде базуватись не 

на імпортозаміщенні (оскільки з таким підходом неможливо досягнути синергії), а на включенні 

в глобальні процеси - існуючі ланцюжки створення продукту на етапі не сировинного придатка 

(як це було останнім десятиріччям), а продукту (напівфабрикату) з високою доданою вартістю. 

Така думка видається слушною в світлі геополітичних змін, що відбуваються в світі, а також з 

тенденцією перенесення промислового виробництва до азіатських країн. Україна повинна 

використовувати своє вигідне географічне становище та конкурентну перевагу, пов’язану з 

кадровим потенціалом та не фокусуватись на актуальному зараз аграрному векторі експортної 

торгівлі, створюючи підґрунтя для розвитку промисловості.  
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ЗАПОРУКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ: СТАН 

ТА МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ 

Інноваційний розвиток є досить неоднорідним за регіонами нашої держави, адже 

залежить від внутрішніх властивостей та можливостей кожного регіону. Тому для здійснення 

ефективного управління інноваційним потенціалом на державному рівні необхідно 

забезпечити самостійність у вирішенні ширшого кола питань, пов’язаних з інноваціями, на 

регіональному рівні. Крім того, важливо сприяти успішній співпраці між регіонами. 
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У розвинутих країнах світу система управління інноваціями базується на взаємодії 

національних та регіональних суб’єктів управління. При цьому, до компетенцій 

регіонального рівня входить формування нижнього та середнього рівнів освіти, розвиток 

бізнес-інкубаторів, кластерів та інноваційних центрів. Національний рівень займається 

вирішенням питань, пов’язаних з діяльністю університетів, фінансуванням досліджень та 

інновацій, а також визначенням пріоритетних напрямів розвитку держави.  

Децентралізація передбачає передачу повноважень з національного рівня на 

регіональний або місцевий, а також делегування окремих обов’язків посередницьким 

організаціям, які, переважно, є суспільними. 

Процес переходу від централізованої політики управління за принципом “згори-вниз” 

до децентралізованої моделі управління є дуже повільним. В Україні регіональна система 

управління інноваціями перебуває на початковому етапі формування, хоча урядом та 

регіональними органами влади докладено зусиль для визначення конкретних цілей та 

започаткування певних проектів переважно для розвитку інноваційної інфраструктури. 

Наголос на розвитку регіональної інноваційної політики значною мірою відрізняється 

залежно від регіону. Проте, не зважаючи на існуючі відмінності, розвиток науково-технічної 

та інноваційної інфраструктур, включаючи технопарки, університети та високотехнологічні 

компанії є подібним у більшості регіонів. Загальна регіональна інноваційна політика 

залишається залежною, а в більшості випадків навіть побічною політикою від промислової, 

освітньої або ж політики залучення прямих іноземних інвестицій. 

Відповідно до Стратегії сталого розвитку “Україна-2020”, пріоритетами визначені 

децентралізація та реформа державного управління, політика яких орієнтована на відхід від 

централізованої моделі управління державою, на побудову ефективної системи 

територіальної організації влади, реалізацію принципів субсидіарності, повсюдності і 

фінансової самодостатності місцевого само врядування [3]. Успішне впровадження 

децентралізації та її позитивний вплив на розвиток регіонів можливі за належного 

економічного обґрунтування при впровадженні раціональної (оптимальної) структури 

формування місцевих бюджетів та прийнятті необхідних нормативно-правових актів. 

Зазначені завдання можна вирішити лише за умови реалізації моделі зв’язку децентралізації 

та економічного зростання на основі розрахунків із використанням фактичних даних для 

підтвердження актуальності реформ на державному рівні. У напрямку децентралізації 

Україна визначила п’ять кроків [1]:  

1. визначити територіальну основу органів місцевого самоврядування та виконавчої 

влади (створити трьохрівневу систему адміністративно-територіального устрою в Україні); 
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2. розмежувати повноваження між органами місцевого самоврядування різних рівнів 

(необхідно найбільш важливі для людей повноваження передати на найближчий до людей 

рівень влади); 

3. розмежувати повноваження між органами місцевого самоврядування та виконавчої 

влади (передати основні повноваження місцевих держадміністрацій органам місцевого 

самоврядування, виконавчій владі залишити тільки право контролю); 

4. визначити потребу у кількості ресурсів на кожному рівні (потрібно повністю оновити 

бюджетну систему. Громади повинні мати власні бюджети, можливість об’єднувати зусилля 

і фінанси, тоді у них з’являться ресурси для вирішення нагальних питань і розвитку); 

5. зробити органи місцевого самоврядування підзвітними перед виборцями і державою 

(люди почнуть розуміти, що від їхнього голосування залежить, чи добре працюватиме для 

них місцева влада, а отже від самих мешканців залежить якість життя). 

Заплановані реформи стосовно передачі влади від центрального уряду регіонам 

ґрунтуються на таких питаннях: 

- територіальні (зміна адміністративно-територіального устрою); 

- адміністративні (делегування значних повноважень місцевим органам влади, зміна 

владної вертикалі); 

- фінансові (перерозподіл бюджетних коштів з метою їх спрямування на місцевий рівень). 

Сучасний стан економіки України та її регіонів обумовлений диспропорцією галузево-

секторальної структури, яка є наслідком неефективних реформ, нестабільності та 

економічної кризи в державі. В регіонах простежується низка негативних явищ, зумовлених 

втратою виробничого потенціалу, низькою інтенсивністю структурних змін, недостатнім 

рівнем підприємницької активності, невідповідністю структури економіки регіонів потребам 

розбудови інноваційної моделі розвитку. Процеси євро інтеграції та децентралізації 

вимагають проведення глибинних економічних реформ, розв’язання проблем 

територіального розвитку. Регіональна політика орієнтована на розвинене місцеве 

самоврядування, на активні територіальні громади, що найбільше узгоджується зі світовим 

досвідом державного регулювання розвитку територій і відповідає сучасним запитам 

суспільства, соціальним потребам та ресурсним можливостям регіонів. Децентралізація 

пов’язана з певною організацією системи державного управління та сприяє налагодженню 

ефективних взаємовідносин між центральними та місцевими і регіональними органами 

управління шляхом розширення чи зміцнення прав та повноважень органів самоврядування 

щодо незалежного прийняття рішень і виконання делегованих державною владою 

повноважень. Проблеми децентралізації як системи засобів підвищення ефективності 

державного управління перебувають у полі зору вітчизняних науковців через необхідність 
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інтенсифікації економічного розвитку країни на основі підвищення її 

конкурентоспроможності, цільового та ефективного використання фінансових ресурсів, що 

стане можливим при реалізації пріоритетних програм і проектів на регіональному рівні. 

На сьогоднішній день в результаті надто повільного процесу децентралізації Україна 

залишається централізованою державою з високим рівнем концентрації влади у столиці. 

Серед головних причин такої затримки процесу децентралізації можна назвати наступні [2]: 

- відсутність консенсусу стосовно обсягу та глибини децентралізації; 

- брак спроможностей та повноважень на регіональному рівні у напрямку розробки та 

реалізації науково-технічної та інноваційної політики; 

- недосконалість механізму координації між національними та регіональними органами 

влади; 

- недостатні та нечіткі правові рамки щодо науки, технологій та інновацій (як 

суперечності у розділах Конституції України, що визначають територіальну основу та 

регіональну систему місцевих органів влади і місцевих адміністрацій); 

- існування нормативних перешкод (наприклад, комерціалізація результатів науково-

дослідної діяльності, вироблених у державному секторі, та права інтелектуальної власності), 

що обмежують поле політичних втручань. 

У результаті місцеві органи не володіють достатніми фінансовими ресурсами та чіткою 

нормативною основою для формулювання програм, присвячених підтримці інновацій. 

Відповідно до існуючого законодавства місцеві органи влади несуть відповідальність за 

формулювання регіональних програм науково-технічного та інноваційного розвитку, 

надання фінансування для цих програм у рамках регіональних бюджетів; вони також 

відповідають за моніторинг і оцінку науково-технічної та інноваційної діяльності, що 

фінансується за рахунок регіональних бюджетів.  

Проте, не зважаючи на ці труднощі, деякі регіони зуміли запровадити спеціальні заходи 

з підтримки інновацій у рамках регіональних програм інноваційного розвитку та успішно їх 

реалізовують. 

У системі складових децентралізації концепція фіскальної (бюджетної) децентралізації, 

яка посідає ключове місце в теорії суспільних фінансів, водночас є головним елементом 

бюджетної політики. Бюджетна децентралізація виступає засобом забезпечення 

впровадження федералізації в державі та умовою реалізації такої моделі державного й 

бюджетного устрою. Успішне проведення бюджетної децентралізації передбачає такі етапи:  

1. Встановлення відповідно до положень Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади їхнього територіального підґрунтя 

діяльності.  
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2. Розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування для передачі їх 

найближчим до населення рівням влади. 

3. Розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування та виконавчої 

влади: основні повноваження місцевих державних адміністрацій передати органам місцевого 

самоврядування, а виконавчій владі залишити тільки право контролю.  

4. Визначення потреби на фінансові ресурси та реалізація заходів, спрямованих на 

наповнення місцевих бюджетів.  

5. Запровадження підзвітності органів місцевого самоврядування перед виборцями та 

державою за результативність своєї діяльності [2]. 

Запорукою розвитку інноваційної діяльності по регіонах має стати саме бюджетна 

децентралізація. Вона зумовить становлення результативної системи місцевих фінансів і, що 

найважливіше, стане дієвим організаційно-економічним засобом державного регулювання 

регіонального розвитку країни. Реформування бюджетної системи шляхом децентралізації 

стимулює регіони до фінансової автономії, пошуку додаткових фінансових джерел на місцях, 

активізації збільшення власного інноваційного потенціалу регіонів, ефективного і цільового 

використання бюджетних коштів, збалансування потреби на фінансові ресурси з реальними 

інноваційними можливостями регіонів. 
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