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СЕКЦІЯ 1 

СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

ГЕОПОЛІТИЧНИХ ВИКЛИКІВ 
 

 

КОНКУРЕНТНІ VS НЕКОНКУРЕНТНІ ПРОЦЕДУРИ:  

ДИНАМІКА НА PROZORRO 

 

Меджибовська Н.С. 

д.е.н., професор  

Одеський національний економічний університет 

 
Публічні закупівлі спрямовані на задоволення потреб державних інституцій і 

складають досить потужну частку ВВП (в різних країнах від 8% до 21%). Тому їх можна 

вважати потужним інструментом впливу на ринок як з боку виробництва, так і з боку 

споживання [1]. З цієї точки зору важливим є аналіз динаміки публічних закупівель за різними 

параметрами та для різних груп постачальників. 

Дане дослідження присвячене аналізу динаміки участі бізнесу в публічних закупівлях 

в Україні за три повних послідовних роки функціонування ProZorro (2017-2019 рр.). Цей аналіз 

проведено для двох груп постачальників – для всіх постачальників взагалі і для фізичних осіб-

підприємців (ФОП) окремо. ФОП обрано в якості типових представників малого і середнього 

бізнесу. Цей аналіз спирається на дані професійного модуля аналітики ProZorro [2].  

З рисунку 1 наочно видно, що доля конкурентних процедур за параметром кількості 

тендерів поступово зменшується і за три роки це падіння склало майже однакову величину для 

обох груп (10,62 процентних пункти для всіх постачальників і 10,83 – для ФОП). 

 

 
 

Рис. 1. Доля конкурентних процедур в усіх закупівлях за параметром кількості тендерів, 

%. 

 

Падіння також спостерігається за параметром очікуваної вартості – 6,23 процентних 

пункти для всіх постачальників і 25,85 – для ФОП (рис. 2). 
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Рис. 2. Доля конкурентних процедур в усіх закупівлях за параметром очікуваної 

вартості, %. 

 

З нашої точки зору, таке зниження було спричинено ростом питомої ваги основної 

неконкурентної процедури – процедури звітування про укладений договір. Це неконкурентна 

процедура закупівлі, яка відбувається поза системою Prozorro з обов'язковою публікацією в 

системі основної інформації про проведену закупівлю у формі звіту та відбувається на 

невеликі суми (в багатьох випадках – до 50 тис. грн.). 

Рисунок 3 відображає поступове зростання долі процедури звітування про укладений 

договір протягом досліджуваного періоду (на 11,01 процентних пунктів для всіх 

постачальників і 10,75 – для ФОП), тобто майже все зменшення долі конкурентних процедур 

відбулося за рахунок збільшення процедур звітування про укладений договір. 

 

 
 

Рис. 3. Доля процедур звітування про укладений договір за параметром кількості 

тендерів, %. 

 

За параметром очікуваної вартості закупівель картина декілька інша – з 2018 року доля 

процедур звітування, в яких ФОП було обрано переможцями, принципово зросла (за весь 

період – на 4,64 процентних пункти для всіх постачальників і 39,25 процентних пункти для 

ФОП, рис. 4). 
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Рис. 4. Доля процедур звітування про укладений договір за параметром очікуваної 

вартості, %. 

 

З нашої точки зору, поступове зменшення долі конкурентних процедур не є 

позитивною тенденцією, оскільки система публічних закупівель була створена саме для 

організації вільного, прозорого та відкритого конкурентного середовища. Справа в тому, що 

процедури звітування про укладений договір є простішими і більш зрозумілими для 

підприємців, особливо для малого і середнього бізнесу, що й знайшло відображення в 

вищенаведених даних (рис 3-4). З іншого боку, саме через неконкурентний характер ці 

процедури часто привертають увагу та перевіряються контролюючими органами та 

громадськістю.  

В якості альтернативи, що  збільшує довіру до закупівель і сприяє формуванню 

конкурентного середовища, можна запропонувати використовувати конкурентні процедури 

допорогових закупівель. З квітня 2019 року державним замовникам відкрита можливість 

закупати невеликі партії типових товарів на ProZorro Market, що функціонує як звичайний 

Інтернет-магазин. Хоча закупівлі на ProZorro Market не є конкурентними, обов'язковість 

кваліфікації постачальника на одному з сертифікованих майданчиках ProZorro надає 

впевненості в якості постачальника і його товарів і прозорості здійснених закупівель. 

Список використаних джерел: 

1. 1. Вплив ProZorro. Centre of exellence in procurement. 2017. URL: 

https://cep.kse.ua/assets/img/articles/Prozorro_report_ua.pdf (дата звернення: 27.11.2020). 

2. Професійний модуль аналітики. ProZorro. 2020. URL: http://bipro.prozorro.org. 

 

ПОДАТКОВІ ІНСТРУМЕНТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

РЕГІОНІВ 

Ріппа М.Б. 

доцент кафедри фінансів ім. Л.Л. Тарангул  

Університету державної фіскальної служби України, к.е.н., доцент 

Першко Л.О. 

професор кафедри фінансів та маркетингу  

ПВНЗ «Інститут екології, економіки і права», к.е.н., доцент, с.н.с. 

Козлова О.О. 

аспірант ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН 

і 

На даному етапі економічного розвитку бюджетна децентралізація, що спричинила 

суттєвий перерозподілі бюджетних ресурсів на користь місцевого самоврядування, себе 

вичерпала. Нині на перший план виходить завдання економічного розвитку,і збільшення 
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валового регіонального продукту,і створення нових робочих місць,і зменшення безробіття, 

покращення зайнятості.  

Тому, питання державного регулюванняі соціально-економічного розвитку регіонів 

набуває особливої актуальності [2]. і Найважливішим його інструментом практично у всіх 

розвинених країнах і є податкове стимулювання, яке передбачає надання безпосередніх 

фінансових вигід, які заохочують відкриття,і розширення або продовження діяльностіі 

компаній на території певного регіону [3]. Його істотна відмінністьі від інших інструментів 

стимулювання економічного розвитку полягаєі в тому, що місцеві органи влади 

(муніципалітети) вибірково надаютьі ці стимули певним категоріям платників податків, 

припускаючи,і що інвестиції, відкриття або розширення компаній не відбудуться без подібних 

стимулів.  

Діапазон застосування цього інструменту і в різні періоди розвитку держав залежитьі 

від стану їх економіки. В умовахі кризи і спаду економіки роль держави і відповідно податкове 

стимулювання зростає.і Особлива роль в цьому відводиться прогресивному оподаткуванню,і 

за допомогою якого відбувається перерозподіл доходів та стягування податків виходячи із 

платоспроможності населення. Застосовуєтьсяі комплексна система диференційованих 

податкових пільг для розвитку пріоритетнихі з точки зору національних інтересів сфер 

підприємницької діяльності. Створюєтьсяі сприятлива податкова середовищеі в економічно 

відсталих регіонах країни. 

Активізація державного,і в тому числі податкового, регулювання  в Україні необхідне 

через вкрай нестійкіі позитивні тенденції політичної та соціально-економічної стабілізації, що 

проявилися в 2014-2020 рр. таі її сильну залежність від зовнішніх факторів, яку підсилюють 

[4]: 

- нездатністьі нерозвиненого ринкового механізму забезпечити саморегуляцію і стійке 

зростання економіки,і подолати кризу, інфляцію,і безробіття, бідність; 

- різко зростаюча диференціація  економічного потенціалу,і рівня і якості життя 

населення регіонів; 

- критична концентрація бідності в окремих регіонах і необхідність зближення рівнів їх 

соціально-економічного розвиткуі для забезпечення єдності України; 

- суперечливість податкової політикиі та неефективність податкового регулювання. 

У цілому податкові інструментиі передбачають поступове зменшення оподаткування 

доходіві фізичних осіб та комплексно стимулюватимуть економічну,і соціальну та екологічну 

сфери,і забезпечуючи тим самим досягнення економічного зростання ів регіоні та високих 

стандартів життя населення. 

Однак серед існуючих пільгі домінують пільги соціального призначення, а ті, що 

повинніі стимулювати економічні процеси недостатньоі ефективні, або не виконують свого 

прямого призначення. Пільги повинні сприяти не тільки нарощуванню прибутку підприємств, 

алеі й стимулювати його реінвестуванняі з метою розширення діяльності. Також додамо,і що 

значна частина пільг передбачає звільненняі від оподаткування або зниження ставки 

оподаткуванняі для суб'єктів господарювання на територіях пріоритетного розвитку тощо [1]. 

Такі пільги і сприяють лише створенню нових підприємств і у певних регіонах, але аж ніяк і 

не вирішують проблему їх подальшого ефективного розвитку загалом. 

Таким чином, як свідчить практика, і діюча сьогодні в Україні податкова система і є 

однією з найбільш складних і найменш ефективних, і не відповідає міжнародним стандартам,  

а й тим самим не сприяє створенню необхідних передумов для і структурної перебудови 

регіональної економіки та і її зростання. Важливими передумовами сталого розвитку 

економіки  є збереження, відновлення і розширення публічних фінансових ресурсів. Головна 

роль тут відведена саме податковому механізму, тобто мобілізації податкових надходжень до 

бюджетів усіх рівнів. Саме він дає змогу використовувати податкові інструменти для  

стимулювання вітчизняної економіки та розвитку регіонів. 
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СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ: 

НЕОБХІДНІСТЬ, ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Корнєва А. О.,  

аспірантка кафедри фінансів 

Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана 

 

Складна економічна ситуація, що склалася через світову кризу 2008-2009 років, кризу 

2014 року, укладання наприкінці 2015 року Угоди про реструктуризацію частини державного 

боргу через надмірне боргове навантаження, значні обсяги бюджетного дефіциту, закладені у 

Державних бюджетах на 2020 поточний та 2021 плановий роки вимагають використання 

ефективних інструментів для забезпечення боргової стійкості держави у період економічної 

кризи, викликаної пандемією COVID-19.  

До пандемії коронавірусу уряд дотримувався політики жорсткого стримування рівня 

бюджетного дефіциту на межі 3% від ВВП (рис. 1) відповідно до фіскальних правил поряд із 

нарощуванням видатків на обслуговування державного боргу через невиправдано високу 

ставку дохідності за облігаціями у 2018-2019 роках, а саме – 17,79 і 16,93 відсотка відповідно, 

при цьому у 2020 році за даними НБУ середньозважена ставка за облігаціями суттєво 

знизилася до 9,81% [1] відповідно до суттєвого зниження облікової ставки до 6% на кінець 

жовтня 2020 року. Основний виклик перед державою пов’язаний з закладеним рівнем 

дефіциту у 2020 році на рівні 298,3 млрд гривень (7,5% від ВВП) [2], а згідно з проектом 

Державного бюджету на 2021 рік – 246,6 млрд гривень (5,47% від ВВП) [3]. Такий дефіцит 

обумовлюється потребами системи охорони здоров’я, соціального захисту населення, зокрема 

виділення видатків для покриття дефіциту Пенсійного фонду, плановим зростанням 

соціальних стандартів і фінансуванням освіти, а також дотриманням інших захищених статей 

видатків через пандемію коронавірусу і необхідність дотримання планів оновлення 

інфраструктури. Крім того, варто зазначити втрати надходжень до бюджету через падіння 

ВВП, зниження споживчого попиту через пандемію. 

Постає питання оптимізації існуючих і пошуку додаткових ресурсів для покриття 

бюджетного дефіциту і забезпечення відновлення економіки, побудови бази для економічного 

зростання в умовах падіння темпів розвитку глобальної економіки. Для визначення основних 

джерел виокремимо декілька ключових тенденцій. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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Рис. 1. Динаміка обсягу видатків на обслуговування боргу, бюджетного дефіциту та 

його відношення до ВВП за 2015-2019 роки, плановий 2020 і проектний 2021 роки 

Джерело: складено автором на основі [4, 5, 6] 

 

На шляху макроекономічної стабілізації несуттєво збільшувалася частка внутрішнього 

боргу у структурі, а у 2019 році спостерігалося суттєве збільшення обсягу внутрішнього боргу 

(рис. 2) через спекулятивні дії нерезидентів. 

  

 
 

Рис. 2. Динаміка відношення обсягу державного і гарантованого державою боргу у 

структурі і до ВВП, у %, у млрд дол. США за 2015-2019 роки, на 31 жовтня 2020 року 

Джерело: складено автором на основі [4, 7] 

 

Спекулятивні дії пов’язані, як було зазначено вище, з аномально високою ставкою 

дохідності за ОВДП відповідно до високої облікової ставки НБУ, що підтверджується даними 

Національного банку України щодо суттєвих змін у структурі власників ОВДП у 2019 році, 

зокрема 14% ОВДП в обігу перебувало у власності нерезидентів (рис. 3).  

У структурі внутрішнього боргу ОВДП є ключовим джерелом надходження ресурсів, 

проте вони перебувають фактично у власності НБУ і банків, менші обсяги належать 

нерезидентам, юридичним і фізичним особам. В свою чергу, у структурі зовнішнього боргу 

левову частку займають ОЗДП (єврооблігації), позики, в тому числі і за інвестиційними 

проектами, від міжнародних фінансових організацій (ЄБРР, ЄІБ, Група Світового банку і 

МВФ), незначний обсяг позикових коштів надають міжнародні банки і уряди країн, зокрема, 

Японія, Deutsche Bank, Експортно-імпортний банк Китаю. Загалом, обсяг державного боргу 

повільно зростав до 2020 року відповідно до темпів відновлення економіки, що відображалося 

у падінні показника відношення боргу до ВВП.  
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Рис. 3. Структура власників ОВДП у 2018-2019 роках 

Джерело: складено автором на основі [1] 

 

Відзначимо низьку ефективність використання інвестиційних ресурсів, отриманих від 

міжнародних фінансових організацій, оскільки саме ці ресурси і проекти є одними з 

найдешевших джерел розвитку і мають спрямовуватися на реалізацію важливих 

інфраструктурних і соціально значущих проектів. Вибірка за окремими проектами МБРР не 

досягнула і 10%, і в цілому не досягнула і 50%, а за проектами ЄБРР ця вибірка загалом складає 

53,8% за даними Мінфіну. Існують суттєві затримки за проектами, частину позик взагалі було 

анульовано. Незадовільна робота відповідальних виконавців за проектами і бюрократичні 

проблеми призводять до створення негативного іміджу держави як позичальника і виконавця 

і можуть суттєво сповільнити або навіть призупинити співпрацю з міжнародними 

організаціями за цими напрямками. 

Ситуація з борговою стійкістю держави залишається достатньо небезпечною з точки 

зору структури державного боргу через надмірну частку зовнішнього боргу, зростання впливу 

нерезидентів на ринку ОВДП, коливання валютного курсу, політичну і економічну 

невизначеність (падіння ВВП України у 2020 році складе 5% за оптимістичною оцінкою 

Мінфіну [4] і 8,2% - за оцінкою МВФ [7]), ризики, пов’язані зі спалахами COVID-19 у світі.  

Враховуючи зниження попиту на ОВДП, низьку привабливість українських цінних 

паперів для іноземних інвесторів поза зоною спекуляцій, низький потенціал внутрішнього 

розвитку українського фондового ринку, загальну стриманість урядів щодо надання позик 

через коронавірусну світову економічну кризу, сповільнений розвиток внутрішнього 

кредитування, необхідність забезпечення виконання Державного бюджету і забезпечення 

функціонування держави – єдиним і неминучим вирішенням цих проблем є співпраця з 

міжнародними кредиторами щодо залучення додаткових фінансових ресурсів, яка історично 

супроводжувалася і супроводжується низкою проблем і перепон. Проте таке залучення матиме 

менш негативні наслідки щодо боргової безпеки, навіть через необхідність забезпечення вимог 

кредиторів і фактичне стримання економічного розвитку за Угодою 2015 року через сплати за 

інструментами відновлення вартості (value recovery instruments), оскільки часовий горизонт 

коронавірусної кризи є непередбачуваним, залучення грошей за рахунок ОЗДП можливе за 

умови підвищення ставок, в т.ч. через проблеми з співпрацею з МВФ, що матиме негативні 

наслідки в середньостроковій перспективі, а остання інстанція – об’ява дефолту – матиме 

вкрай деструктивні наслідки для економіки.  

Список використаних джерел: 
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Сучасному етапу розвитку економіки України підприємствам притаманна 

нестабільність умов функціонування за яких вони втрачають свої позиції на ринку перед 

вітчизняними та іноземними компаніями. Одним з варіантів підвищення 

конкурентоспроможності та монополізації є злиття та поглинання. При здійсненні злиття або 

поглинання, підприємства керуються мотивами, які допомагають у досягненні та вирішенні 

стратегічних завдань корпорацій.  

Цілями стратегічних мотивів є зміцнення позицій компанії, ефективного управління 

ресурсами, сталого розвитку підприємства, тобто глобальні цілі. Сутність корпоративних 

цілей полягає у досягнені компромісу між інвесторами та менеджерами компанії, 

підвищенням ефективності функціонування підприємства, через те, що ціллю акціонерів є 

отримання дивідендів компанії, повернення капіталу, спрямованих на викуп акцій зменшують 

обсяг підконтрольної менеджменту ресурсної бази корпорації і, таким чином, знижують 

гнучкість в управлінні фінансовими ресурсами менеджерів (теорія агентських витрат вільних 

потоків грошових коштів). Функціональні цілі характеризуються потребою підприємства в 

коштах на вдосконалення діяльності в області виробництва, фінансів, маркетингу, науково-

дослідні та дослідно-конструкторські роботи, економії витрат. 

Стратегічні мотиви поділяються (рис. 1): 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20#Text
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69938
https://mof.gov.ua/uk
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-prognozu-ekonomich-671
https://www.imf.org/
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Рис 1. Види мотивів злиття та поглинання за ознакою досягнення цілей [1,4] 
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Захисний мотив – виражається в можливості її зростання за рахунок: придбання 

компаній у своєму або інших секторах, придбання додаткових активів; посилення позиції на 

ринку завдяки злиттю; захоплення частки ринку конкурентів шляхом їх придбання. 

Інвестиційний мотив – полягає в тому, що підприємства, менеджери та інвестори 

можуть мати на меті такі цілі: розміщення вільних коштів; придбання антициклічних або 

балансових активів для портфеля; прийняття участі в прибутковому бізнесі; використання 

управлінських навиків; інвестувати надлишки готівки; скупка недооцінених активів. 

Диверсифікація може слугувати для розподілу ризиковості ведення бізнесу. 

Найкращим прикладом використання цього мотиву для реалізації процесів злиття або 

поглинання є створення холдингів або консорціумів, до складу яких входять банки, страхові 

компанії, виробничі підприємства [1]. Інформаційний мотив – його сутністю є те, що злиття 

та поглинання можуть поліпшити інформованість компанії: про технології та витрати 

постачальників; про вподобання споживачів їх продукції. Так, наприклад, підприємство може 

мати декілька магазинів, у яких представлений весь асортимент продукції – завдяки цьому 

компанія може вивчати попит та його динаміку на свою продукцію. 

Отримання (та посилення) синергетичного ефекту є головною причиною 

реструктуризації компаній у вигляді злиття і поглинань. Синергетичний ефектом є збільшення 

показників ефективності діяльності підприємства в результаті об'єднання, злиття окремих 

частин в єдину систему, де ефект від взаємодії елементів системи підприємства перевищує 

суму ефектів діяльності кожного елемента окремо. Синергетична теорія отримала свою 

популярність завдяки правилу «2+2=5» або «1+12», що була сформульована у 1983 році М. 

Бредлі, А. Десаі та Е. Кім [4]. Синергетичний ефект може виникнути завдяки: економії за 

рахунок масштабу, зниження витрат за рахунок інтеграції, комбінування взаємодоповнюючих 

ресурсів, оптимізації податкового навантаження [3]. 

Покращення якості управління – полягає в тому, що злиття та поглинання компаній 

можуть мати на меті досягнення диференційованої ефективності, тобто коли управління 

активами однієї з фірм було неефективним, а після злиття активи корпорації стануть 

ефективніше керованими. Тому що існують такі підприємства, в яких можливості зниження 

витрат і підвищення обсягів продажів і прибутку залишаються не до кінця використаними; 

компанії, які мають неефективний апарат управління. Такі компанії є привабливими для інших 

підприємств, що мають більш ефективні системи управління.  

Податкові мотиви допомагають великій компанії оптимізувати податкове 

навантаження шляхом використання трансфертного ціноутворення з метою мінімізації 

податкових платежів. У західних країнах шляхом перенесення на майбутні періоди збитків 

однієї компанії для зменшення прибутку до оподаткування іншої – зниження майбутніх 

податкових платежів [2]. Проте злиття, вжиті виключно заради цих цілей, Податкова служба 

США, розцінює як сумнівні, і стосовно до них принцип перенесення збитків може бути 

скасований. 

Різниця в ринковій ціні компанії і вартості її заміщення – придбання діючого 

підприємства є доцільним тоді, коли ринкова оцінка майнового стану компанії-мішені значно 

менше вартості заміни її активів. Тобто, саме ринкова, а не балансова вартість відображає 

економічну цінність активів цільового підприємства та у більшості випадків ринкова вартість 

часто виявляється менше балансової через вплив  інфляції, моральний і фізичний знос. 

Отже, існує велика кількість факторів, що впливають на процеси злиття та поглинання: 

вони залежать сфери діяльності, особливостей її ринку, фінансового стану, певних умов та 

відносин в компанії. Саме тому є необхідним визначення цілі при злитті або поглинанні і 

направлення на отримання гарантованого стабільного прибутку. 
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Функціонування і розвиток вищої освіти відбувається в контексті трансформації різних 

аспектів суспільного життя, як в Україні, так і в світі, що неминуче призводить до зміни і самої 

вищої освіти до вимог часу. Адже сьогодні нові технології відіграють значну роль у розвитку 

як економіки, так і суспільства. Разом з тим, брак такого управління знаннями є однією із 

причин повільного розвитку українського суспільства. Додаткової уваги потребує і 

врахування концепції розсіяного знання лауреата Нобелівської премії Ф. фон Хайєка [1]. Її 

суть полягає в тому, що частинки знання розпорошені в суспільстві серед індивідів, які 

володіють його частками, окрім цього значна частина знання має інтуїтивний або 

неформальний характер. В результаті обмежене знання створює труднощі у розробці 

об’єктивної економічної системи, оскільки вона буде значно меншою, ніж є насправді. Таким 

чином, розсіяне знання найкращим чином використовується у суспільстві заснованому на 

ринковому підході, оскільки саме в ньому завдяки конкуренції може відбуватися мінімізація 

інформаційної асиметрії. 

Діюча в Україні система фінансування вищої освіти є недосконалою як з позицій 

забезпечення належного обсягу видатків, так і встановлення впливу на якість освітніх послуг. 

Незважаючи на вагому роль вищої освіти в сучасному інформаційному суспільстві, 

відбувається постійне скорочення чисельності студентів, що в перспективі може негативно 

вплинути на якість робочої сили. Забезпечення державою рівного доступу та високої якості 

вищої освіти вимагає адекватної системи її фінансування на засадах диверсифікації джерел її 

забезпечення. У частині бюджетного фінансування ЗВО досить актуальною є проблема 

ефективного формування та використання державних ресурсів. Вдосконалення системи 

фінансування вищої освіти зумовлено недостатністю бюджетного фінансування та 

необхідністю удосконалення форм позабюджетного фінансування.  

В Україні фінансування вищої освіти є багатоканальним, і здійснюється за рахунок 

видатків Державного бюджету, місцевих бюджетів, підприємств і корпорацій та фізичних осіб 

(див. рис. 1). Проте, незважаючи на це рівень фінансового забезпечення її є недостатнім, поряд 

з цим не існує досконалого механізму фінансування вищої освіти, що б сприяв її  ефективному 

розвитку в нашій державі. Незважаючи на те, що визначальна роль у фінансуванні вищої 

освіти належить державі, останнім часом набули поширення тенденції децентралізації та 

диверсифікації у цій сфері. 

Найбільша частка в структурі фінансування системи вищої освіти належить бюджетному 

фінансуванню, яке становить близько 70 % загального обсягу. Відмітимо, що попри зростання 

обсягу видатків Зведеного бюджету на освіту та вищу освіту протягом 2010 – 2019 років (за 

винятком 2014 року), у % до загальних видатків і до ВВП така тенденція не простежується. 
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Рис. 1. Динаміка та структура фінансування вищої освіти в Україні у 2006 – 2018 роках 

Джерело: побудовано автором за даними [2] 

 

Відмітимо, що нормативно визначене фінансування освіти на рівні 7 % від ВВП було 

виконане лише у 2010, 2013 та 2017 роках. Протягом 2010 – 2019 років спостерігається 

скорочення видатків на вищу освіту, як у % до загальних видатків з 6,6 % до 3,7 %, так і ВВП 

з 2,3 %, до 1,3 %.  

Таблиця 1 

Динаміка видатів Зведеного бюджету на вищу освіту в 2010 – 2019 роках  

 Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Загальні видатки 

зведеного 

бюджету на 

освіту, млн. грн. 

79826 86253,6 101560,9 105538,7 100105,6 114193,5 129437,7 177755,7 210032,3 238758,7 

у % до загальних 

видатків 
21,1 20,7 20,8 20,7 19,1 16,8 15,5 16,8 16,6 17,4 

у % до ВВП 7,4 6,5 6,9 7,4 6,4 5,7 5,4 7,4 6,7 6,1 

Загальні видатки 

зведеного 

бюджету на 

вищу освіту, 

млн. грн. 

24998,4 26619,6 29335,9 30003,1 28340,5 30981,8 35233,6 38681,1 44243,6 51358,2 

у % до загальних 

видатків 
6,6 6,4 6 5,9 5,4 4,6 4,2 3,7 3,5 3,7 

у % до ВВП 2,3 2 2 2,1 1,8 1,6 1,5 1,6 1,4 1,3 

 

Джерело: побудовано автором за даними ДКСУ 

 

Роботу щодо забезпечення раціонального використання бюджетних коштів ЗВО слід 

здійснювати з врахуванням  необхідності вирішення питань, які пов’язані з економічною 
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- оптимізація структури ЗВО шляхом об’єднання, ліквідації зайвих структурних 

підрозділів. Це створить можливість вирівняти потенціал мережі ЗВО у розрізі регіонів, 

зменшити міграційні потоки молоді, вирішити проблеми у сфері працевлаштування молоді; 

- проведення моніторингу потреб національного ринку праці та врахування 

престижності окремих напрямів підготовки, що прискорює розвиток наукомістких напрямів. 

Зазначимо, що сьогодні розподіл державного замовлення між напрямами підготовки 

здійснюється на основі потреб ЗВО, і в основному залежить від попиту населення, а не від 

потреб ринку праці; 

- захист на державному рівні тимчасово непопулярних спеціальностей (педагогічних, 

математичних тощо), оскільки значна частина їх випускників  покликана забезпечити 

виконання державою своїх функцій; 

- раціональне та ефективне використання бюджетних коштів спрямованих на 

фінансування вищої освіти, яке відбувалося за рахунок не лише запровадження єдиної 

обґрунтованої методики фінансування, а й визначення показників ефективності, які повинні 

бути досягнуті ЗВО та сприяти їх стратегічному розвитку та усієї галузі. 

Скорочення державного фінансування ЗВО є загальносвітовою тенденцією, проте для 

його збереження на існуючому рівні і нарощення, використовують різні сучасні методи, які 

сприяють диверсифікації джерел фінансування та створюють умови для їх подальшого 

розвитку. 
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Сьогодні питання пошуку ефективних інструментів фінансування бізнесу гостро стоїть 

перед усіма суб'єктами вітчизняної економіки. Особливо складний пошук такого фінансування 

для молодих і невеликих компаній, в першу чергу компаній, основним багажем яких є 

інтелектуальна власність – інноваційна ідея, яка б вимагала розвитку і втіленні в кінцевий 

продукт. 

У невеликої інноваційної компанії є фактично два варіанти залучення приватного 

капіталу – пропозиція  частки (частини акцій) крупному прямому (private equity) інвестору 

(фонду венчурних або прямих інвестицій, великого індивідуального інвестору) або публічне 

розміщення акцій широкому колу осіб на біржі. Дані варіанти фінансування можуть 

доповнювати один одного: наприклад, через деякий час після придбання пакет акцій 

реалізується прямим інвестором на біржі або в рамках біржового розміщення відбувається 

продаж пакетів акцій як дрібним приватним, там і великим інституційним інвесторам. 

Венчурне фінансування ґрунтується на принципах поетапності фінансування, 

безвідсотковості коштів, що надаються, терплячості до зростання підприємства, тісної 

співпраці між венчурними інвесторами і створюваними з їх участю підприємствами. 

Суб'єктом венчурного інвестування є індивідуальні інвестори (бізнес-ангели), керуючі 

компанії фондів (колективних фондів бізнес-ангелів, посівних і венчурних фондів, фондів 

прямих інвестицій), структурні підрозділи великих компаній, банківський і інші фінансові 

інститути. Предметом же є інноваційні підприємства на початкових стадіях розвитку, які 
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перебувають в умовах невизначеності і володіють високим потенціалом кратного зростання 

[1]. 

Подібний вид фінансування вперше був використаний в США в середині XX століття. 

Стимулом до інвестування в інновації стала «холодна війна», що вимагає різкого нарощування 

технологічного та економічного переваги. Одним з факторів успіху венчурних інвестицій в 

США стала активна підтримка з боку держави. В Зокрема, в 1953 році було засновано 

державне агентство The Small Business Administration (SBA), яке в 1958 році запустило The 

Small Business Investment Company Program (SBIC Program). Ця  програма державно-

приватного партнерства забезпечила інвестиціями понад 150 000 компаній з моменту 

заснування. Серед них є такі відомі імена, як Apple, Intel, AOL, FedEx, Sun Microsystems. Ці 

компанії вносять істотний внесок у благополуччя країни шляхом податкових відрахувань, 

створення робочих місць, забезпеченням технологічної переваги на світовій арені [2]. 

Орієнтуючись на зарубіжний досвід, ми можемо припустити, що держава – основний  

каталізатор і головний стимул венчурної індустрії. В цілому, співпраця держави і приватних 

інвесторів при створенні венчурних фондів, націлених на підвищення інноваційної активності 

і конкурентоспроможності національних економік, здійснюється за двома ключовими 

напрямками. 

1. Фінансування створюваних в країнах венчурних фондів за участю державного 

капіталу з державного бюджету або позабюджетних фондів.  

2. Участь державних і регіональних органів влади в управлінні венчурними фондами. 

Форми такої участі досить різноманітні і включають в себе:  форми прямої участі: введення 

представників держави в раду директорів управляючих компаній, допомога у вирішенні 

критичних проблем інноваційних фірм, комерціалізації результатів НДДКР, що лежать в 

основі проектів, що фінансуються венчурними фондами і т. д. Формами непрямої участі є: 

розвиток національних і регіональних мереж венчурних інвесторів; запуск і управління 

програмами бізнес-інкубаторів; сприяння технологізації трансферу; розробка і проведення 

інноваційної, промислової політики, політики регіональної кластеризації і т. п. 

Виділимо наступні моделі співпраці держави і венчурних інвесторів. 

1. Модель «фонду фондів» - держава  формує національний венчурний фонд 

(фінансування з державного бюджету або позабюджетних фондів), кошти якого 

розподіляються згодом по регіонах, де створюються регіональні венчурні фонди за участю 

приватних інвесторів. Ця модель є найбільш поширеною в Європі.  

2. Модель «пілотного регіону» застосовується в країнах з нерівномірним регіональним 

економічним розвитком. В даному випадку можливі дві стратегії, використовувані, як 

правило, паралельно: 

2.1. Державно приватний венчурний фонд зі змішаним фінансуванням (з державного 

бюджету, бюджету регіону, з коштів приватних інвесторів) створюється в найбільш 

економічно розвиненому районі країни. Під тиском конкуренції і в пошуку перспективних 

об'єктів відбувається експансія венчурного капіталу і в інші регіони. Таким чином, 

здійснюється стратегія ринкового «витягування» менш розвинених регіонів за рахунок 

капіталу з розвинених регіонів. 

2.2. Державно приватний венчурний фонд (і система гарантій для венчурних інвесторів) 

створюється в депресивному регіоні, де венчурний капітал відіграє роль каталізатора для 

формування високотехнологічних інноваційних кластерів. Таким чином, походить ходить 

«технологічне підштовхування» економічного розвитку депресивного регіону за рахунок 

венчурного капіталу.  

3. Модель «інвестиційних інноваційних компаній», створюваних і керованих 

приватними інвесторами, що використовують у своїй діяльності бюджетні кошти на 

конкурсній основі. Ці компанії діють на принципах венчурного бізнесу і часто служать 

каталізатором для зростання як інноваційної активності в регіонах, так і уваги до неї з боку 

органів регіонального управління.  
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Розглянуті моделі не суперечливі і можуть використовуватися в економіці країни 

одночасно, взаємно доповнюючи один одного 

Підводячи підсумки, можна сказати про те, що на сьогоднішній день ринок венчурних 

інвестицій знаходиться в зародковому стані. Для переходу на більш зрілу стадію необхідно 

розвивати політику державної підтримки як фондів, так і об'єктів інвестування. Це посприяє 

збільшення інвестиційної привабливості українських інноваційних компаній, що дозволить 

залучити нові джерела інвестицій. Ними можуть стати як бізнес ангели і бізнес ангельські 

спільноти, зарубіжні джерела венчурних капіталів, так і державні венчурні фонди. 
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Управление университетом на основе проектного подхода основано на необходимости 

создании нового продукта деятельности университета путем создания проектных групп, 

состав которых зависит от потребностей решения поставленных задач и специфики 

университета, определенной в миссии и стратегии развития. Для проектных групп важен как 

лидер, так и команда, поэтому отношения основаны на неформальном лидерстве и уважении 

компетенций всех членов команды [1, с. 142]. При этом, проектная группа работает с 

максимальной эффективностью, когда у каждого члена команды есть четкая роль, 

необходимая для достижения поставленных целей. М. Белбин, изучая работу в команде, 

заметил, что люди склонны выполнять разные «командные роли», т.е. способность вносить 

вклад в достижение командного успеха и взаимодействовать с другими определенным 

образом (табл. 1).  
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Таблица 1  

Роли участников проектной команды 

Название роли Сильные стороны Слабые стороны Назначение 

1 2 3 4 

Исследователь 

ресурсов 

общительный, полный 

энтузиазма, способен 

видеть возможности и 

развивать контакты 

чрезмерно оптимистичный, 

теряет интерес, когда 

первоначальный  

энтузиазм пройдет 

нахождение идей, 

которые можно 

воплотить 

командой 

Командный 

игрок 

проницательный, 

дипломатичный, 

способен слушать и 

предотвращать 

конфликты 

нерешительный в 

кризисных ситуациях и 

склонен избегать 

конфронтации, не 

способен принимать 

непопулярные решения 

помогает команде 

объединиться 

Координатор 

зрелый, уверенный в 

себе, определяет 

таланты, уточняет цели 

манипулятор, 

способный переложить 

свою работу на других  

сосредотачивает 

внимание на целях 

группы, делегирует 

Генератор  

идей  

творческий, 

изобретательный, свободно 

мыслящий, генерирует 

идеи и решает сложные 

проблемы 

может быть рассеянным 

или забывчивым, 

слишком занятым, 

чтобы эффективно 

общаться 

очень креативно и 

хорошо решает 

проблемы 

нетрадиционными 

способами 

Аналитик  

трезвый, стратегический 

и проницательный, 

видит все варианты и 

точно оценивает 

ситуацию 

не хватает способности 

вдохновлять других, 

может быть чрезмерно 

критичным и медленно 

принимать решения 

беспристрастно 

взвешивает 

варианты действий 

команды на основе 

логики 

Специалист 

целеустремленный, 

самостоятельный, 

владеет специальными 

знаниями и навыками 

останавливается на 

технических деталях, 

перегружает 

информацией 

приносит команде 

глубокие знания в 

ключевой области 

Шейпер   

сложный, динамичный, 

любит давление, 

обладает драйвом и 

смелостью преодолевать 

препятствия 

склонен к провокациям 

и иногда может 

оскорблять чувства 

людей, агрессивный в 

попытках добиться цели 

обеспечивает 

необходимый 

импульс для 

развития команды  

Реализатор  

практичный, надежный, 

эффективный, 

превращает идеи в 

действия 

негибкий и медленно 

реагирует на новые 

возможности, неохотно 

отказывается от планов 

в пользу изменений 

способен 

реализовать 

стратегию 

максимально 

эффективно 

Завершитель  

кропотливый, 

сознательный, способен 

находить ошибки и 

доводить до 

совершенства 

склонен чрезмерно 

беспокоиться и не хочет 

делегировать полномочия, 

доводят перфекционизм  

до крайностей 

способен тщательно 

проверить работу на 

ошибки, подвергая ее 

высоким стандартам 

контроля качества 

* составлено авторами на основании [2] 
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Соответственно, проектная команда – это не группа людей с должностями, а группа 

людей, каждый из которых играет роль, понятную другим членам. При этом самые успешные 

проектные команды состоят из разнообразных ролей.  

Список использованных источников: 

1. Грудзинский А.О. Проектно-ориентированный университет. Профессиональная 

предпринимательская организация ВУЗа. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2004. 370с. 

2. The Nine Belbin Team Roles. URL: https://www.belbin.com/about/belbin-team-roles/. 
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Оценить вклад университетов в достижение Целей устойчивого развития можно с 

помощью рейтингов, например, рейтинга влияния университетов. Разработчики рейтинга 

используют тщательно откалиброванные индикаторы для обеспечения всесторонних и 

сбалансированных сравнений по трем обширным областям: исследования, охват и 

управление. Университеты могут представлять данные по как можно большему количеству 

Целей устойчивого развития. В 2019 году рейтинг составлялся впервые. Рейтинг 2020 года 

включает 768 университетов из 85 стран.  

 

Таблица 1  

Рейтинг влияния университетов, 2020: топ-10 

 

Ранг Университет Цели устойчивого развития и индексы 

их достижения 

Общий 

индекс 

1 University of Auckland 15 / 94,9 14 / 95,8 3 / 89,1 17 / 97,8 98,5 

2 University of Sydney 11 / 94,2 15 / 94,1 8 / 82,2 17 / 96,1 98,1 

3 Western Sydney University 15 / 95,3 5 / 81,1 12 / 89,7 17 / 97,0 97,9 

4 La Trobe University 5 / 83,2 3 / 90,6 8 / 77,2 17 / 94,1 96,6 

5 Arizona State University 1 / 88,5 14 / 95,2 15 / 92,8 17 / 89,6 96,3 

6 University of Bologna 16 / 89,8 1 / 85,9 8 / 80,4 17 / 92,0 96,1 

7 University of British Columbia 14 / 97,7 13 / 84,8 15 / 94,9 17 / 82,3 95,9 

8 University of Manchester 12 / 91,1 9 / 94,9 11 / 88,1 17 / 96,1 95,6 

9 King’s College London 11 / 90,9 3 / 86,4 16 / 85,7 17 / 97,2 95,4 

10 RMIT University 10 / 91,8 8 / 79,9 11 / 85,9 17 / 94,2 94,9 

* составлено авторами на основании данных [1] 

 

Университеты способны влиять на достижение Целей устойчивого развития путем 

проведения образовательной и научной деятельности по тематике устойчивого развития, 

разработки и внедрения социально ответственных инициатив, а также установления диалога 

со стейкхолдерами [2]. Так, Болонский университет привержен ценностям устойчивого 

развития и полностью осознает, что его деятельность может оказать значительное влияние на 

общество [3]. Поэтому университет включил 17 целей в свою миссию и стратегию, а также 

придерживается при проведении многих мероприятий. При этом, с 2016 года в университете 

систематически отслеживается прогресс в достижении целей устойчивого развития. Каждая 

https://www.belbin.com/about/belbin-team-roles/
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из 17 целей раскрывается с помощью четырех аспектов деятельности университета 

(преподавание, исследования, третья миссия и учреждение), а также с использованием набора 

показателей, специально разработанных для сопоставления и интеграции с 

институциональными документами, принятыми в университете. 

Среди задач Сиднейского университета следует выделить: вдохновение сообщества на 

создание культуры устойчивости как на местном, так и на глобальном уровне, принятие 

изменение ответственности за заботу о стране. При этом университет разработал и внедряет 

множество инициатив, например, магистерская программа устойчивого развития, принятие и 

соответствие принципам ответственного управленческого образования [4].  Соответственно 

университеты способны влиять на формирование общества и экономические преобразования 

с помощью множества инструментов. 

Список использованных источников: 
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Решение вызовов современных системных кризисов возможно добиться путем 

использования подхода к принятию управленческих решений на основе статистического 

анализа данных. Основные преимущества использования такого анализа (коэффициентов, 

индексов, рядов динамики, уравнений зависимостей и т.д.) представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1 Основные преимущества использования статистического анализа при принятии 

управленческих решений 

Основные преимущества использования 

статистического анализа 

Возможность проведения 

количественной оценки 

взаимосвязей явлений и процессов 

Возможность выявления силы и 

характера влияния одних явлений 

(процессов) на другие 

Возможность прогнозирования 

изменений и выявления тенденций 

развития явлений (процессов)  

Возможность регулирования вектора 

и интенсивности изменений путем 

принятия корректирующих решений 

https://www.sydney.edu.au/content/dam/corporate/
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Однако, эффективность применения различных методов статистического анализа для 

принятия управленческих решений зависит от многих факторов, среди которых следует 

выделить уровень квалификации персонала, разрабатывающего и принимающего решение, 

наличие разработанной и принятой методологии проведения анализа, наличие 

соответствующего информационно-аналитического обеспечения, актуальность, полнота, 

достоверность и объективность данных. Также следует отметить, что процесс принятия 

управленческих решений состоит из определенных этапов (рис. 2). 

 
 

Рис. 2 Этапы принятия управленческих решений 
 

Важно понимать, что применение статистического анализа на всех этапах принятия 

управленческого решения способствует повышению его эффективности и обоснованности. 

 

 

Этапы принятия управленческого решения 

1 этап следует осуществить сбор, обработку и анализ информации, 

а также проверку информации на актуальность, полноту, 

достоверность и объективность 

2 этап необходимо описать проблемную ситуацию, выявить 

внешних и внутренние факторы влияния как на проблему, 

так и на процесс принятия управленческого решения 

3 этап следует провести диагностику обнаруженной проблемы на 

основе разработанной системы критериев, а также тщательно 

выявить и обосновать варианты альтернативных решений 

4 этап необходимо выбирать лучшую альтернативу для принятия 

управленческого решения на основе оценки всех затрат, 

прогнозов результатов воздействия на сложившуюся ситуацию, 

а также расчета рисков 

5 этап принимается и оформляется управленческое решение, 

способное привести к максимально благоприятным 

последствиям 

6 этап происходит реализация управленческого решения, 

конкретизируются задачи и доводятся до исполнителей 

7 этап происходит контроль за выполнением управленческого 

решения, выявляются отклонения и вносятся 

корректирующие изменения 
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КРИЗОЮ, СПРОВОКОВАНОЮ ПАНДЕМІЄЮ COVID-19 

     

Солодков Денис Євгенович, 

здобувач вищої освіти факультету економіки і управління  
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Пандемія COVID-19 спровокувала небачену за останні десятиліття глобальну кризу 

охорони здоров’я та спонтанну економічну кризу. Однією з найбільш уразливих категорій 

суб’єктів економіки виявився малий і середній бізнес. Визначення чинників у взаємозв’язках, 

що призводять до збитків та банкрутства є першочерговим актуальним аспектом для 

комплексу заходів, спрямованих на пом’якшення негативного впливу кризи на МСБ.  

Метою дослідження є визначення ключових чинників, що призводять до збитків та 

банкрутств серед МСБ та взаємозв’язків цих чинників з метою подальшої розробки стратегії 

пом’якшення їх впливу.  

На даний момент в українській економічній науці відсутній комплексний погляд на 

проблему. Серед розглянутих іноземних вчених та організацій проблема була досліджена 

Річардом Болдвіном та Беатрисою Ведер [3], Джозефом Аманква-Амоа, Захіром Хан, Джеффрі 

Вудом [1], Міжнародним торговим центром в їх регулярному виданні «Перспектива на 

конкурентоздатність МСБ» [2]. 

За даними Організації Економічного Співробітництва та Розвитку (2020), пандемія 

COVID-19 розглядається як одна з найбільших сучасних криз в галузі охорони здоров'я та 

економіки, що характеризується різким зниженням споживання та впевненості споживачів. 

Пандемія COVID-19 була визнана великим екзогенним шоком, який змінив бізнес-екосистему, 

що вплинуло на конкурентноспроможність як малих-і-середніх, так і для великих фірм. У 

багатьох країнах це призвело до суттєвого зниження попиту та порушення ланцюгів 

постачання багатьох товарів. Як реакція на кризу уряди по всьому світу обмежили зовнішнє 

та внутрішнє пересування, запровадили заходи соціального дистанціювання та видали 

директиви та рекомендації для бізнесу стосовно його функціонування в даних умовах.  

Згідно з даними Opinium Research, близько 7% відсотків МСБ у Британії збанкрутували 

через пандемію COVID-19, а суттєва частка МСБ балансують на межі закриття. Значна 

частина фірм вжила заходи, що знижують навантаження на витрати, таких як віддалена 

робота, скорочення робочого часу, відпустки, відмова від утримання офісів та навіть 

звільнення. Пандемія створила особливо важкі умови в окремих секторах, що призвело до їх 

швидкого занепаду [1]. 

Були визначені фактори, які створили суттєві перепони в міжнародних ланцюгах 

постачань, що в свою чергу стало основною причиною шоку пропозиції промислової 

продукції (рис. 1).  

Окремим питанням є вплив заходів найбільших економік світу на міжнародні ланцюги 

постачань. Китай, Європейський Союз та США є не лише найбільшими світовими 

експортерами, вони також є ключовими гравцями у глобальних ланцюгах постачань, що 

робить їх основними імпортерами сировини, деталей та комплектуючих. Як наслідок, окрім 

внутрішнього впливу, заходи в даних країнах впливають на бізнес в країнах-партнерах та 

навіть в країнах, які не мають прямих торгових відносин з Китаєм, ЄС чи США. Складність 

глобальних ланцюгів постачань означає, що блокування їх в одній економіці може мати 

спровокувати ефект доміно по всьому світу [2, 4]. 
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Рис. 1 Послідовність точкових уражень міжнародного ланцюгу постачань [складено за 

джерелом 2] 

 

Наступним аспектом дослідження є визначення впливу кризи на екосистему бізнесу 

(рис. 2).  

У спрощеній формі її можна описати наступним чином: домогосподарства володіють 

капіталом та робочою силою, що продаються підприємствам, які, в свою чергу, 

використовують дані ресурси для виробництва товарів та надання послуг, що потім 

споживаються домогосподарствами за гроші, отримані від бізнесу. Таким чином завершується 

ланцюг і підтримуюється зростання економіки. Порушення потоку в точці будь-якої взаємодії  

спричиняє загальний занепад. 

Відображено точкові порушення у взаємодіях грошового потоку. Починаючи з 

крайнього лівого кута та рухаючись за годинниковою стрілкою, бачимо, що 

домогосподарства, які не отримують зарплату, зазнають фінансових труднощів і тим самим 

вимушені зменшити споживання. По-друге, шок внутрішнього попиту вразив імпорт країн, а 

отже, і потік грошей за кордон. 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Послідовність точкових уражень екосистеми бізнесу [складено за джерелом 3] 

Діаграма нижче є модифікованою версією відомої кругової діаграми грошових потоків.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Послідовність точкових уражень екосистеми бізнесу [складено за джерелом 3] 
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Хоча це не зменшує внутрішній попит безпосередньо, але це зменшує іноземні доходи 

і, отже, їх витрати на національний експорт. Зменшення попиту та / або прямий шок пропозиції 

можуть призвести до порушення міжнародних та внутрішніх ланцюгів постачань. І те, і інше 

призводить до подальшого скорочення виробництва – особливо у промислових секторах. Ще 

більш негативний ефект справляє поведінка споживачів, яку можна охарактеризувати, як 

очікування – сектор промисловості в цьому аспекті особливо вразливий, оскільки придбання 

багатьох промислових товарів можна легко відкласти з боку звичайного споживача.  

Висновки. Таким чином, було визначено, що найбільш суттєвим фактором, що 

призводить до втрат або навіть банкрутств серед МСБ є ураження міжнародних ланцюгів 

постачань. У подальших дослідженнях передбачається визначити комплекс заходів, що 

дозволить упередити подальші хвилі банкрутств МСБ та розробити стратегію первинного 

реагування МСБ в умовах глобальної невизначеності.  
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ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ З ПИТАНЬ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ 

 

Ришард Камінські 
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Університет ім. Адама Міцкевича, Познань, Польща 

 

Відповідальність за інших впродовж тисячоліть закладена в моральних кодексах 

багатьох цивілізацій, тому поняття корпоративної соціальної відповідальності є предметом 

роздумів представників бізнесу та наукової спільноти протягом тривалих років. 

Популяризація цієї ідеї в сучасних умовах відбулась в результаті пробудження нових потреб 

зацікавлених сторін бізнесу, а також зусиль різних організацій, що працюють на благо бізнесу, 

суспільства та природного середовища. 

Практика польських компаній підтверджує, що необхідність дотримання принципу 

підзвітності за результати господарської діяльності вже твердо закріплена у суспільстві. Тому 

нинішній зростаючий інтерес громадськості до ідеї корпоративної соціальної відповідальності 

може бути пов'язаний з фактом зазначеної кризи довіри, лояльності, чесності, відносин та 

втрачених цінностей. Все більше і більше підприємців переконують, що така потреба існує. 

Ідея корпоративної соціальної відповідальності також стала предметом інтересів урядів 

сучасних країн. Залучення спеціалізованих державних установ до впровадження принципів 

корпоративної соціальної відповідальності на практиці тепер можна вважати ключовим 
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фактором успіху всього процесу. Центральні та місцеві органи влади, спрямовані на сприяння 

і навіть обов’язкове регулювання відповідальності за сталий розвиток соціальних та 

економічних структур, повинні також залучати неурядові організації (міжнародні та 

національні) у цій галузі задля обміну досвіду щодо принципів та методів посилення 

соціальної відповідальності та розробки нефінансової звітності. В цілому, відповідальна 

поведінка, що пропагується в діловому середовищі, є основою подальшого поширення ідеї 

корпоративної соціальної відповідальності. 

 

СЕКЦІЯ 2 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА 

СВІТОВОЇ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ 
 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНОГО АНАЛІЗУ НА ФОНДОВОМУ 

РИНКУ В ПЕРІОД КРИЗИ 

 
Овдієнко Я.В. 

Науковий керівник: Марчук В.Ю., доцент кафедри фінансів 

ДВНЗ «Київський національний економічний  

університет імені Вадима Гетьмана» 

 

Через розвиток комунікаційних технологій, доступ до спеціалізованих торгових 

платформ прискорюється та стає більш доступним широким масам населення. Розвивається 

ринок послуг для приватних інвесторів. Однак наявні об’єктивні можливості реалізуються 

учасниками ринку в недостатній мірі, що пояснюється в першу чергу малою кількістю 

підготовлених фахівців, слабкою організацією аналітичних служб і, як результат, 

переважанням стереотипів ринкової поведінки, що базується переважно на суб’єктивних 

оцінках, інтуїції і накопичений практичний досвід. Через це ринок залишається дуже 

вразливим до глобальних кризових ситуацій, що було яскраво продемонстровано хаосом під 

час початку пандемії коронавірусу. 

Сьогодні неможливо уявити професійного учасника фондового ринку, який взагалі не 

використовував би технічний аналіз. Проте, влучність та якість прогнозу технічного аналізу, 

особливо в нинішніх кризових умовах, потребує подальшого вивчення та глибшого аналізу. 

Сьогодні світовий фондовий ринок тільки почав відновлюватися від хаосу 

спричиненого економічними наслідками пандемії, торгових війн і політичної нестабільності. 

Проте окрім світових тенденцій, ситуацію на фондовому ринку в Україні викликають і інші 

негативні чинники. Нині, на жаль, жодна складова фондового ринку в Україні не стала 

ефективним інструментом перерозподілу капіталу і все ще не сприяє акумуляції коштів, 

необхідних для інвестицій. Потенційні покупці не хочуть купувати українські цінні папери 

через недовіру до них, оскільки зростаюча заборгованість підприємств та зміна фінансового 

стану призводить до банкрутства навіть успішні підприємства. Крім того, наявна недостатня 

захищеність прав власності, що призводить до переважання неорганізованого фондового 

ринку. 

Технічний аналіз – є дослідженням динаміки ринку, в основному за допомогою 

графіків, з ціллю спрогнозувати майбутній рух цін. Термін «динаміка ринку» вміщає основні 

джерела інформації, які знаходяться в розпорядженні технічного аналізу, а саме: ціна, обсяг та 

відкритий інтерес [1]. 

Основним завданням технічного аналізу є визначення трендів для використання в 

торгівлі інструментами фондового ринку. Іншими словами – визначення поточного напрямку 

руху даного ринку [2]. 
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На відміну від фундаментального аналізу, який використовуються щоб спрогнозувати 

перспективи розвитку ринку, технічний аналіз надає візуальне пояснення про ситуацію та 

допомагає визначити найвдаліший момент для здійснення операції на ринку. 

 Існують такі види трендів: 

1) зростаючий – при якому ціна зростає; 

2) спадний – при якому ціна падає; 

3) бічний – при якому ціна майже незмінна. 

Загальні методи технічного аналізу: графічні, фільтрація чи математична апроксимація, 

теорія циклів, методика типу «стрибків», теорія хаосу [3]. 

Чомусь результати, які отримані з допомогою технічного аналізу в період ринкового 

спаду є більш точними, аніж в ситуації зі стабільним ринком.  

Проаналізувавши нещодавній обвал під час «коронавірусної істерії» автор дійшов 

висновку що така ефективність технічного аналізу в період кризи може пояснюватися тим, що 

на тлі загального хаосу і нестабільності технічний аналіз дозволяє більш точно визначати 

періоди ринкової неефективності, створювані нераціональними діями інвесторів. Тоді як в 

більш стабільні періоди спокійного і зростаючого ринку, коли інвестори діють більш 

раціонально, нескладні індикатори технічного аналізу не здатні якісно виявляти ринкову 

неефективність, оскільки нераціональність інвесторів, яка служить її причиною, явно 

знижується: вони стають більш обережними, а їх дії більш продуманими і менш 

передбачуваними.  

Високу ефективність технічного аналізу в період кризи можна пояснити і тим, що цінам 

на активи в цей час найбільш характерна односпрямована тенденція. А так як його методи 

розраховані саме на те, що виникла тенденція більш схильна до продовження, ніж до зміни, то 

очевидно, що в період різкого падіння цін, яке відбувається практично без розворотів, вони 

можуть бути найбільш ефективними.  

Крім цього, в період різкого загальноринкового падіння мінімізується вплив таких 

чинників, які не враховуються при використанні технічного аналізу. Так, навіть кілька 

позитивних новин про компанії не зможуть розгорнути загальну тенденцію, яка 

спостерігається в цінах на її акції, яка більше формується загальними очікуваннями 

подальшого ринкового падіння. Психологія людей в період кризи стає більш передбачуваною. 

Розглядаючи нинішні проблеми використання технічного аналізу, особливістю 

України та національного фондового ринку є відсутність основних умов, що лежать в основі 

«ефективного ринку», або ж ринку на якому моделі та індикатори технічного аналізу дають 

адекватний результат. Тому пропозиції у цій сфері головним чином направлені на вирішення 

цієї проблеми, а саме – усунення інформаційної асиметрії, створення максимально рівних 

можливостей для різних учасників ринку. 
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Рахункова палата України – це організаційно, функціонально і фінансово незалежний 

орган фінансово-бюджетного контролю, який від імені Верховної Ради України проводить 

контроль за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням [1]. 

Основними заходами державного фінансового контролю є фінансовий аудит, аудит 

ефективності, експертизи та аналіз. Протягом останніх п’яти років масштаби контрольної 

діяльності Рахункової палати знижуються, про що свідчить зменшення кількості перевірених 

об’єктів (таблиця 1).  

Таблиця 1 

Показники діяльності Рахункової палати 

Показник 2015 2016 2017 2018 2019 

Кількість перевірених об’єктів, од 627 644 635 598 602 

Підготовлено та затверджено звітів, шт 118 96 95 91 77 

Сума виявлених недоліків та порушень, млрд. грн. 22,7 17 23 17 49,76 

Перевірені під час контрольних заходів кошти, млрд. 

грн. 
370 314 504 304,7 763,2 

Кількість міжнародних паралельних та 

координованих аудитів, од. 
4 4 0 2 2 

Джерело: розроблено автором на основі [3], [4], [5], [6], [7] 

 

Причиною може бути як більш прицільний фокус уваги в контрольній діяльності, так і 

зменшення кількості підконтрольних об’єктів. Одночасно величина перевірених бюджетних 

коштів має тенденцію до зростання, передусім внаслідок зростання абсолютних показників 

Державного бюджету (таблиця 1), не зважаючи на те, що за 2017-2018рр. відбулося падіння 

обсягів перевірених коштів з 504 млрд.грн. до 304,7 млрд.грн. і кількості перевірених об’єктів 

з 635 до 598 од. 

У 2018р. відбулась зміна керівництва органу, що стало причиною для змін. Зокрема, 

був затверджений новий Регламент, змінені інші положення та нормативні документи, що 

свідчить про реформування та вдосконалення механізму діяльності. Це могло дати позитивні 

наслідки: так, в 2019р. обсяги перевірених коштів значно зросли та відповідно було виявлено 

більшу кількість порушень. 

Згідно з вимогами Глави 2 Розділу 4 Угоди про асоціацію з ЄС Україна має забезпечити 

впровадження міжнародних стандартів, які регулюють правила державного фінансового 

контролю, зокрема стандартів INTOSAI та методології, обмін найкращими практиками ЄС у 

сфері зовнішнього контролю та аудиту публічних фінансів, та забезпечити незалежність 

відповідних контрольних органів [2]. Як видно з таблиці 1, кількість спільних міжнародних 

аудитів, у яких бере участь Рахункова палата, є незначною і зменшується, що є негативною 

тенденцією. Міжнародна співпраця надасть змогу збільшити ефективність діяльності 

установи завдяки обміну досвідом, як це передбачено в Угоді про асоціацію України з ЄС. 

Показники ефективності та результативності діяльності Рахункової палати України 

визначені в таблиці 2. 
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Таблиця 2 

Показники результативності й ефективності діяльності Рахункової палати 

України 

Показник 2015 2016 2017 2018 2019 

Обсяг державних коштів перевірених одним 

аудитором, млрд. грн. 
1300 1200 1800 1072,8 1834,6 

Сума виявлених порушень та недоліків одним 

аудитором, млрд. грн. 
78,7 62,8 82,3 59,8 119,61 

Обсяг перевірених коштів на 1 гривню, витрачену 

з Державного бюджету на забезпечення 

діяльності Рахункової палати, грн 

4600 3800 3400 1088 1630 

Величина встановлених порушень та недоліків, 

що припадає на 1 гривню коштів, що витрачена з 

Державного бюджету України на забезпечення 

діяльності Рахункової палати, грн 

284,2 203 154 60,7 106,3 

Середня кількість заходів державного 

зовнішнього фінансового контролю на 1 

аудитора, шт. 

2 2 2 1 1,4 

Джерело: розроблено автором на основі [3], [4], [5], [6], [7] 

 

Обсяг державних коштів перевірених одним аудитором має тенденцію до збільшення, 

що є позитивним, так як розмір Державного бюджету постійно зростає (таблиця 2). Темпи 

росту даного показника повинні випереджати темпи росту кількості аудиторів, що 

визначатиме результативність використання трудових ресурсів. Сума виявлених порушень та 

недоліків одним аудитором відіграє схожу роль, що й попередній показник, але краще, якщо 

він матиме спадну тенденцію за рахунок зниження рівня порушень та недоліків, так як вони 

вже є економічними втратами й необхідно їх мінімізувати. Даний показник має зростаючу 

тенденцію. 

Обсяг перевірених коштів на 1 гривню, витрачену з Державного бюджету на 

забезпечення діяльності Рахункової палати знижується. Це означає, що фінансування 

збільшується швидше ніж обсяг перевірених коштів. Виходить ситуація неефективності, бо 

немає сенсу збільшувати видатки, якщо відсутній або низький темп зростання об’єму роботи. 

В даному плані ефективним є 2019р., тому що спостерігається зростання показника, внаслідок 

більш ніж двократного обсягу перевірених бюджетних коштів. Величина встановлених 

порушень та недоліків, що припадає на 1 гривню коштів, що витрачена з Державного бюджету 

України на забезпечення діяльності Рахункової палати має таку ж тенденцію, що й попередній 

показник. Але його зростання не можна однозначно назвати позитивним, так як потрібно не 

допускати збільшення порушень та недоліків. Середня кількість заходів державного 

зовнішнього фінансового контролю на 1 аудитора має спадну тенденцію, що також є 

негативним, внаслідок прискореного збільшення видатків при недостатньому збільшенню 

обсягів робіт. 

Рахункова палата не є органом виконавчої влади, і тому вона не має прямого впливу на 

вдосконалення управління державними фінансами. З іншого боку, висновки Рахункової 

палати повинні супроводжувати процеси прийняття рішень парламентом, і таким чином 

впливати на підвищення ефективності функціонування державних фінансів. Для України 

невирішеним питанням залишається підвищення ролі і впливу Рахункової палати як органу 

вищого державного фінансового контролю. 

Рівень виконання рекомендацій, що були надані Рахунковою палатою, має зростаючу 

тенденцію (таблиця 3). У 2018р. даний показник досягає найбільшого значення, що дозволяє 

припустити про більш ефективну діяльність та сильніший вплив пропозицій Рахункової 
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палати на діяльність підконтрольних суб’єктів. Інформація про врахування пропозицій в 

2019р. буде повністю доступною в Звіті про діяльність Рахункової палати за 2020р. Можна 

спрогнозувати, що рівень врахування рекомендацій буде нижчим, так як даний показник має 

тісну кореляцію з обсягом виявлених порушень. 

Таблиця 3 

Рівень виконання рекомендацій та пропозицій Рахункової палати України, % 

Виконання рекомендацій 2015 2016 2017 2018 

Повністю 38,3 48,9 34,2 61,5 

Частково 25,2 22,0 27,8 14,1 

Не виконано або строк виконання не настав 36,5 29,1 38,0 24,4 

Джерело: розроблено автором на основі [3], [4], [5], [6] 

 

Отже, відповідно до розглянутих показників діяльність Рахункової палати є 

результативною, але не ефективною. Виконання рекомендацій знаходиться не на найвищому 

рівні, що свідчить або про їх ігнорування, або неспроможність чи неможливість виконання. 

На сьогоднішній день Україна все ще не забезпечила незалежності Рахункової палати 

відповідно до положень Угоди про асоціацію з ЄС. Дані напрями потребують реформування. 
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Ефективне функціонування підприємств житлово-комунального господарства (далі – 

ЖКГ) є забезпеченням сталого розвитку регіонів, що особливо актуально в умовах 

децентралізації. Підприємства ЖКГ належать до найважливішої галузі економіки міста, що 

забезпечує життєдіяльність та визначає рівень життя його населення. Це в свою чергу 

передбачає реалізацію головного призначення комунальних підприємств – надання населенню 

міста комунальних послуг потрібної кількості та якості. 

 Тому, першочерговим завданням структурної політики органів влади на державному, 

регіональному та місцевому рівнях є формування комунального господарства як економічної 

та соціальної складової міста. Сучасний стан та тенденції розвитку комунальних підприємств 

проаналізуємо й узагальнимо на прикладі м. Кременчук. 

Кременчук – місто обласного підпорядкування, один з найпотужніших промислових 

центрів України з розвиненою економічною та соціальною інфраструктурою, а також це 

великий індустріальний центр Полтавщини. Житлово-комунальне господарство 
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м. Кременчука представлено комунальними підприємствами, які здійснюють свою діяльність 

у таких сферах: водопостачання і каналізаційне господарство, теплопостачання, вуличне 

освітлення, благоустрій, ритуальне обслуговування населення, санітарне очищення та інше. 

Станом на 2020 рік у Кременчуці всього налічується 51 комунальне підприємство. Аналіз 

фінансових результатів (табл. 1), як одного з показників діяльності, проведено по тих 

підприємствах ЖКГ, по яких оприлюднено дані фінансової звітності за три останні роки. 

 

Таблиця 1  

Фінансові  результати  діяльності  житлово-комунальних  підприємств   

 м. Кременчук протягом 2017-2019 рр. 

 

Назва підприємства 
Прибуток / збиток, тис. грн Абс. 

відхилення 2017 2018 2019 

КП «Теплоенерго» -47 707 -20 848 -22 592 25 115 

КП «Кременчукводоканал» -907 3452 14 417 15 324 

КП «Кременчуцьке тролейбусне 

управління імені Л. Я. Левітана» 
-31 003 -47 793 -69 880 -38 877 

КП «Кременчуцьке підрядне 

спеціалізоване шляхове ремонтно-

будівельне управління» 

-35 774 -38 562 -46 683 -10 909 

КГЖЕП «Автозаводське»  10,9 -23 -969,2 -980 

КГП «Союзрембуд»   16,9 32,7 69,9 53 

КП «Кременчуцьке комунальне 

автотранспортне підприємство 1628 
-5 151 -12 821 –   –  

КП «Благоустрій Кременчука» 287 348 263 -24 

КП «Квартирне управління» 1,4 11,1 -46,1 -48 

Разом по підприємствах  -106 883,80 -98 664,00 -123 237,40 -16 354 

Джерело: складено за даними [1]   

 

Статистичні дані свідчать про те, що більшість підприємств ЖКГ м. Кременчук 

працюють збитково. Сума збитків аналізованих підприємств протягом досліджуваного 

періоду зросла на 16 353,60 тис. грн і в 2019 році становила -123 237,40 тис. грн. Основними 

причинами збитковості підприємств є подорожчання матеріально-технічних ресурсів, 

зростання мінімальної заробітної плати та недостатні обсяги надходження доходів, пов’язані 

з  хронічними неплатежами, в основному, з боку населення за спожиті послуги, причиною чого 

є недостатня платоспроможність населення.  

Загалом, на фінансові результати  комунальних підприємств та на їх збитковість 

можуть негативно впливати такі чинники, як: регулювання тарифів на їхні послуги, 

порушення в частині недотримання встановленого порядку бухгалтерського обліку, 

неефективне управління, нестача прозорості в їхній діяльності та ін.   

Одним із джерел формування фінансових ресурсів комунальних підприємств є кошти 

місцевого бюджету. Проаналізуємо рівень бюджетної підтримки підприємств ЖКГ міста 

Кременчука. У табл. 2 представлена динаміка обсягів  їх фінансування  з бюджету міста 

протягом 2014-2019 років.  

 

 

 

 

https://opendata.kremen.gov.ua/dataset/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2-%D0%BA%D0%B3%D0%B6%D0%B5%D0%BF-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://opendata.kremen.gov.ua/group/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-1628
https://opendata.kremen.gov.ua/group/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-1628
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Таблиця 2 

Обсяги видатків бюджету м. Кременчук на ЖКГ за 2014-2019 роки 

 

Роки 

Видатки міського 

бюджету (всього), 

 млн грн   

Видатки на ЖКГ, 

 млн грн  

Видатки на ЖКГ по 

відношенню до всіх 

видатків бюджету, % 

2014 1 046,75 199,96 19,1 

2015 1 261,52 86,50 6,9 

2016 1 746,80 124,8 7,1 

2017 2 445,10 254,6 10,4 

2018 2 696,70 218,1 8,1 

2019 2 255,51 296,0 13,1 

Темп 

росту 
2,15 1,48  0,69 

Джерело: складено за даними [2]   

 

Як свідчить аналіз (табл. 2),  фінансування видатків на ЖКГ упродовж 2014-2019 років 

характеризується нерівномірністю. Крім того, темп росту всіх видатків міського бюджету 

перевищує темп росту видатків на ЖКГ. Протягом аналізованого періоду частка  таких 

видатків у структурі всіх видатків зменшилась на 6,0 %.  

Таким чином, підприємства системи житлово-комунального господарства 

забезпечують процес реалізації суспільних та особистих потреб населення шляхом надання 

житлово-комунальних послуг. На основі вищевикладеного слід зазначити, що однією із  

суттєвих проблем міста Кременчука є стан комунальних підприємств. Як свідчить проведений 

аналіз, фінансово-господарська діяльність більшості підприємств ЖКГ міста характеризується 

збитковістю, яка продовжує зростати. 

Нестача даних про діяльність  всіх підприємств ЖКГ також є  проблемою, що 

перешкоджає ефективному моніторингу їхньої діяльності. В умовах діджиталізації 

оприлюднення даних та рівень прозорості деякими комунальними підприємствами не 

дотримується, що впливає на загальну прозорість місцевого бюджету та є негативним явищем, 

з яким слід боротися.   

Державна фінансова підтримка хоч і збільшилась останніми роками, але вона є 

недостатньою для забезпечення нормальної діяльності підприємств ЖКГ. Кошти, які 

виділяються на фінансування комунальних підприємств, доцільно не тільки збільшувати, але 

й забезпечити належний контроль за їх цільовим та ефективним використанням.  

                                  Список використаних джерел: 

1. Офіційний веб-портал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району 

Полтавської області. URL: https://kremen.gov.ua/index.php?view=utility.  

2. Основні статистичні соціально-економічні показники життя міста 

Кременчук.URL:https://misto.kremen.gov.ua/index.php?view=datasets&division=stats.  
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Податкові доходи формують в основному власну фінансову базу місцевих бюджетів, 

з якої фінансуються програми й заходи у галузях охорони здоров’я, освіти, соціального 

забезпечення та соціального захисту. Так, податкові надходження по Україні в доходах 

місцевих бюджетів без міжбюджетних трансфертів склали відповідно 88,3% за 2018 рік та 

90,1% за 2019 рік [2]. 

На сьогодні важливого значення набуває проблема удосконалення процесу 

формування податкових доходів місцевих бюджетів і пошук резервів їх підвищення.  

Проаналізуємо тенденції змін податкових доходів міста обласного значення 

Кременчук за останні два роки (табл. 1).  

Таблиця 1  

 Динаміка і структура податкових доходів бюджету у м. Кременчук 

 за 2018-2019 роки, тис. грн. 

 

Доходи 2018 р. 2019 р. 
Відхилення 

абсолютне  

Відхилення 

відносне 

Податкові – всього  1308626 1474389 165763 12,67 

100% 100% 100% - - 

В т.ч.         

ПДФО 905322 1033228 127906 14,13 

в % 69,18 70,07 0,89 1,29 

Податок на прибуток  818 681 -137 -16,75 

в % 0,07 0,05 -0,02 -28,57 

Рентна плата 0,04 901 901 2252400 

в % 0,00 0,06 0,06 - 

Внутрішні податки на товари та 

послуги (акцизний податок) 
107887 106686 -1201 -1,11 

в % 8,24 7,24 -1 -12,14 

Місцеві податки – всього 288781 328790 40009 13,85 

в % 22,07 22,30 0,23 1,04 

Інші податки та збори (екологічний 

податок) 
5818 4103 -1715 -29,48 

в % 0,44 0,28 -0,16 -36,36 

Всього доходів з МБТ 2646536 2253174 -393362 -14,86 

Всього доходів без МБТ 1399876 1579529 179653 12,83 

Доля податкових доходів у всіх 

доходах з МБТ,% 49,45 65,44 15,99 32,34 

Доля податкових доходів у всіх 

доходах без МБТ,% 93,48 93,34 -0,14 -0,15 

Побудовано автором на основі даних сайту «Відкритий бюджет» [1] 
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За даними таблиці 1 можна сказати, що податкові доходи за два останні роки зросли 

на 12,67%, або на 165763 тис. грн., що пояснюється збільшенням у їх складі в основному 

податку з доходів фізичних осіб (ПДФО) на 14,13%. Доля податкових доходів у всіх доходах 

без міжбюджетних трансфертів за останні роки залишається майже без змін близько 93%, що 

підкреслює їх значимість у доходній базі місцевого бюджету м. Кременчука.  

У структурі податкових надходжень найбільшу питому вагу має ПДФО, який за 2018 

р. складає 69,18%, а за 2019 р. – 70,07%. Даний податок є основним бюджетоутворюючим 

податком, що надходить до місцевого бюджету відповідно до норм Бюджетного кодексу 

України. Найменшу питому вагу займають у 2019 році податок на прибуток – 0,05% та рентна 

плата – 0,06%, а у 2018 році – податок на прибуток – 0,07%. Це пов’язано з незначними 

розмірами надходжень даних податків до місцевого бюджету м. Кременчук. 

У динаміці податкових доходів ПДФО має значний обсяг надходжень до місцевого 

бюджету. Це зумовлено передусім значною кількістю платників даного податку, щорічним 

підвищенням розміру заробітної плати та відповідних змін щодо бази оподаткування. 

Незначний розмір займають надходження від рентної плати та податку на прибуток, а також 

інші податки та збори. На це має вплив незначна кількість платників податку, а також кризові 

явища в економіці. 

Отже, дослідивши розмір та структуру податкових надходжень за 2018-2019 роки по 

м. Кременчук, варто зазначити, що ПДФО є основним бюджетоутворюючим податком, 

значний розмір мають надходження від місцевих податків та зборів, а також від внутрішніх 

податків на товари та послуги.  

З метою пошуку додаткових надходжень до місцевого бюджету необхідно постійно 

працювати над розширенням кола платників податків та зборів, легалізації заробітної плати, 

припинення виплати її «в конвертах», ліквідації заборгованостей по заробітній платі, перегляд 

ставок місцевих податків та зборів, запровадження та адміністрування місцевих податків, 

передбачених Податкових кодексом України в повному обсязі. Також необхідно 

удосконалювати систему регулювання міжбюджетних відносин, посилювати інвестиційну 

складову місцевого бюджету, підвищувати ефективність управління коштами місцевого 

бюджету та посилювати контроль і відповідальність за дотриманням бюджетного 

законодавства. Слід зазначити, що доцільним також є більшою мірою використовувати 

фіскальний потенціал податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, наприклад, 

шляхом скорочення пільг, удосконаленням його нормативно-правової бази.  

Список використаних джерел: 

1. Відкритий бюджет URL: https://openbudget.gov.ua/local-budget?id=26000000000. 

2. Державна Казначейська служба України URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-

storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu. 
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Software Requirements - a set of requirements for the properties, quality, and functions of 

software that will be developed or under development. Requirements are defined in the requirements 

analysis process and recorded in the requirements specification, precedent diagrams, and other 

artifacts in the requirements analysis and development process. 

Software development includes many stages: design, programming, testing, implementation 

and support. 

https://openbudget.gov.ua/local-budget?id=26000000000
https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu
https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu
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Design begins with the formulation of software requirements and the creation of specifications 

– documents that describe the functions that the program must perform. At the next stage the general 

design of the program is created: its division into separate blocks and definition of interaction between 

them. At the stage of direct programming the text code of the program in one or several programming 

languages is created. After compiling the code, the software product must be tested, in the process of 

which the product's compliance with the specifications is determined, errors are found and corrected. 

Before implementation, the software product needs documentation - a description of features, 

user manuals, help system. After the implementation of software that requires marketing, distribution 

systems, advertising, etc. for the software, the software needs support. The need for support arises 

due to the rapid development of computers, which necessitates the interaction of the software product 

with other, newer programs and new facilities. Often, support for new features is provided by the 

release of new versions of the software product. 

The development of software system requirements can be divided into several stages: • finding 

requirements (collecting, determining the needs of stakeholders and systems); • requirements analysis 

(integrity and completeness check); • specification (documentation of requirements); • requirements 

testing. 

The software must meet the following characteristics: modularity (fulfillment of the condition 

allows to reduce the cost of changing the functionality of the system by varying the configuration of 

its individual elements); openness (a requirement aimed at ensuring that the system interacts with 

other software according to certain standards); binary compatibility with previous applications, which 

allows you to interact with legacy systems; scalability of software for a wide range of system 

configurations from isomorphic workstation to corporate information system; 

platform independence (application limited to one platform imposes restrictions on the 

acquisition of systems in the future. 

From time to time, companies for a number of reasons (performance, scalability, cost, etc.) 

change existing operating systems to others. By changing platforms, most companies expect to move 

applications from the old platform to the new one. In this case, applications built on a platform-

independent system can be immediately used on a new platform. 

Applications that are tied to the operating system or network operating system, in this case, 

have to be rewritten or even completely replaced. If the cost of rewriting or replacing applications 

exceeds the return on investment in the new platform, the company is forced to maintain its far from 

optimal operating environment); compliance with the regulatory configuration of the computer (most 

organizations use different models of computers from different manufacturers. These models are pre-

configured without taking into account the specifics of the user. In addition, they may differ in the 

composition of components. 

After some time, when it will be necessary to replenish or update drivers and applications, 

respectively, will increase sharply time and financial costs); compatibility with infrastructure 

applications that unite not only users of one enterprise, but also its main business partners and 

customers (business organizations have already identified potential data processing capabilities 

across multiple enterprises. By building applications based on this infrastructure, companies around 

the world were able to unexpectedly high returns on their investments in information technology); 

presence of the built-in diagnostics of viruses on client places and servers (at the enterprise one 

successful virus attack is enough that restoration of information structure «ate» not only the annual 

budget for information technologies, but also all profit of the enterprise); availability of an effective 

system for restoring partial system performance in case of force majeure, etc. 

Work with staff. Creating an automated enterprise management system requires work with 

staff: the process of staff training should be aimed at ensuring maximum efficiency in mastering the 

basic concepts. One of the known methods is the use of multimedia. During normal learning in the 

classroom, 10% of the material is perceived and remembered. The use of audiovisual series increases 

the perception of up to 50-80% of the total material; users should have access only to those programs 

and functions that are necessary for the performance of work duties; regular training of users of 



 

 

44 

 

effective methods of working with the system and applications. The most significant part of the cost 

of owning a personal computer is associated with labor costs. Most user problems require the direct 

involvement of the administrator in setting up the user's computer, which increases the labor costs of 

administrative staff. 

Example: careless destruction of system files by the user, change of system configuration, 

installation of additional programs, which leads to conflicts with software that is already in use, 

unproductive actions of the end user (ie time spent on them). Systematic user training can reduce 

these costs. 
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Варто зазначити, що фінансова діяльність набуває важливого значення в процесі 

функціонування підприємства та організації його облікової політики. Становлення в Україні 

ринкових відносин сприяють поліпшенню економічного середовища для діяльності 

підприємств, зокрема їх фінансової діяльності. У системі управління підприємством фінансова 

діяльність спрямована на достатнє забезпечення функціональних завдань основної статутної 

діяльності, фінансове забезпечення господарської діяльності підприємства.  

Фінансову діяльність, в основному, розглядають у контексті фінансово-господарської 

діяльності підприємства, проте недостатньо вивчають її як об’єкт обліку (за яким вона 

визнається як діяльність, що приводить до зміни розміру і складу власного, позикового 

капіталів [1; 2]) і, як наслідок, проблеми автоматизації її управління. Інформація за операціями 

фінансової діяльності розкривається у підсистемах бухгалтерського, податкового та 

управлінського обліку. Процеси їх автоматизації провадяться різноманітними програмними 

продуктами, які урізноманітнюються протягом останнього років розвитку інформаційних 

технологій. З їх допомогою мінімізуються строки обробки облікових даних та документування 

операцій.  

У ринкових умовах господарювання автоматизація фінансової діяльності надає 

можливість економити підприємству значну питому вагу власних ресурсів, а головне – 

своєчасно та оперативно приймати ефективні управлінські рішення. Автоматизація 

аналітичних розрахунків у сучасних умовах стала об’єктивною потребою, так як обробка 

фінансово-аналітичної інформації трудомістка і передбачає великий обсяг різноманітних 

обчислень. Застосування комп’ютерної техніки та технологій для автоматизації фінансового 

процесу на підприємствах містить в собі і переваги, і недоліки. Основні переваги автоматизації 

фінансової діяльності на підприємствах включають в себе:  

1) значне полегшення роботи працівників, а також зниження трудомісткості окремих 

операцій; 
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2)  зменшення кількості помилок при складанні первинних документів та зведених 

облікових реєстрів; 

3) більш суттєве і всебічне дослідження економічних явищ, їх змін, повніше вивчення 

факторів, виявлення резервів поліпшення фінансового стану підприємства; 

4)  швидкість отримання необхідної інформації; 

5) можливість оперативного внесення змін; 

6) забезпечення  завжди достовірної та оперативної інформації; 

7) можливість віддаленого доступу до управління бізнесом та ін. 

Перераховані переваги підкреслюють ефективність автоматизації фінансової 

діяльності на підприємствах. Водночас багато підприємств стикається з певними проблемами 

з приводу впровадження та розвитку системи автоматизації фінансової діяльності. 

Отже, незважаючи на вищезазначені переваги процесу автоматизації фінансової 

діяльності,  він також має деякі проблемні аспекти та недоліки, зокрема: 

- висока вартість комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення, що не 

завжди може дозволити собі підприємство з невеликими обсягами діяльності [3, с. 19]; 

- тривалість проекту впровадження системи;  

- відсутність нормативної бази для регулювання автоматизації фінансової діяльності 

на вітчизняному рівні; 

- залежність використання системи від кваліфікації і здатності користувачів; 

- залучення додаткового персоналу для реалізації проекту впровадження та ін.  

Загалом, наявність даних проблем, а також складний та суперечливий стан 

впровадження інформаційних систем на підприємствах нашої країни можна обґрунтувати 

впливом таких чинників: ускладнене економічне становище обумовлює відсутність достатніх 

коштів на їх розробку; недостатнє фінансування науки та освіти не може сприяти первинним 

вітчизняним розробкам; колишні розробки інформаційних систем у переважній кількості 

випадків показали неефективність їх застосування.  

На рис. 1 представлено запропоновані нами шляхи подолання вказаних проблем щодо 

автоматизації фінансової діяльності на підприємстві.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

Рис. 1  Способи вирішення проблем автоматизації фінансової діяльності  
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Слід відмітити, що впровадження спеціалізованих програм є ефективним лише тоді, 

якщо наслідком їх реалізації є збільшення ефективності і покращення якості ведення 

фінансової діяльності на підприємстві, що проявляється у більшій впорядкованості цього 

процесу; зменшення кількості помилок; збільшення оперативності подання результатів і т. д.  

Отже, автоматизація фінансової діяльності є невід’ємним елементом підприємництва в 

період розвитку інформаційних систем. Широкий діапазон програмних продуктів, що 

здійснюють автоматизацію обліку, аналізу, планування, зумовлює вибір та обґрунтування 

найефективніших з них, а також вимагає розробки пропозицій щодо їх удосконалення. Таким 

чином, застосування комп’ютерної техніки та технологій для автоматизації фінансового 

процесу на підприємствах містить в собі як переваги, так і недоліки. 

Загальновідомо, що проблематика створення та впровадження інформаційних систем 

на підприємстві залишається однією з найскладніших в Україні. У питаннях створення відділів 

інформатизації та автоматизації документообігу фінансової діяльності є багато недоречностей 

та недоліків, які гальмують розвиток відповідної інформаційної мережі.  Задля вирішення 

вищезазначених проблем, на нашу думку, доцільно буде використовувати запропоновані 

шляхи їх подолання.  
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На сьогодні ми можемо спостерігати зміну економічної ситуації в світі, що спричинена 

пандемією COVID-19. Найбільшим ризиком для економіки наразі є хвиля банкрутств, що 

може прокотитися світом через тимчасову зупинку економіки на карантин. 

Уряди свідомо обмежують особисте спілкування між людьми для того, щоб зменшити 

швидкість поширення пандемії. Особливо постраждала сфера послуг та малий бізнес, що є 

відчутним, оскільки сектор послуг займає значну частину економіки України. 

 Ми вже зараз можемо спостерігати негативний вплив пандемії на нашу економіку, 

оскільки за час карантину кількість зареєстрованих безробітних в органах Державної служби 

зайнятості зросла на 27% – на 20 квітня 2020 року, офіційних безробітних налічується вже 401 

тисяча осіб. Що ж стосується неофіційного безробіття – то кількість тих, хто втратив роботу, 

але з різних причин не став на біржу праці, оцінюється до 3 млн. осіб. Це найвищий показник 

за останній 15 років [1]. 

Уряд України виділив 6 млрд грн для фінансування допомоги по безробіттю. Зазначені 

кошти були спрямовані на виплату: 

-  допомоги по безробіттю - 1,277 млрд грн; 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_2_42
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- підвищення мінімального розміру допомоги по безробіттю з 650 грн., до 1000 

гривень;  

- допомога звільненим за власним бажанням з 1 дня, а не як було раніше з 91 дня;  

- виплата усім безробітним з 1 дня реєстрації, а не з 7 як було раніше; 

- допомоги по частковому безробіттю - 4,723 млрд грн;  

- виплати суб'єктам малого та середнього підприємництва на період карантину для 

покриття витрат на зарплату робітникам, яким було скорочено робочий час [2]. 

Ще у 1943 році Дж. М. Кейнс зазначав: «Щоб не дати кулі скотитися вниз, потрібно 

набагато менше зусиль, ніж для того, щоб зупинити її, коли вона вже покотилася…. Після того, 

як економічний спад виявиться у повну силу, обсяг необхідних для його подолання коштів 

стане надзвичайно великим» [3]. Тому були задіяні податкові інструменти, такі як: податкові 

пільги, альтернативні режими оподаткування, розстрочення і відстрочення податкових 

платежів [4]. 

Податкові інструменти в умовах кризового розвитку повинні відповідати критеріям 

ефективності, зокрема бути: вчасними, масштабними, тривалими, диверсифікованими, 

гнучкими, універсальними, послідовними.  

На початку 2000-х років, Азія вже проходила таку ж кризу, пов’язану з вірусами. Тоді 

віруси поширилися і на Європу, і на Америку, але не так масштабно, як зараз. Тоді Азія почала 

переорієнтовувати своє виробництво на дистанційну роботу. Яскравий приклад. Найбільша у 

світі платформа інтернет-торгівлі Alibaba отримала свій розвиток саме на фоні необхідності 

створення можливості дистанційної торгівлі. На той момент була потреба у такому сервісі 

через віруси, і Alibaba стала відповіддю на цю потребу. Тому потрібна ефективна антикризова 

політика [5]. 

Ефективною антикризова економічна політика держави буде лише у тому разі, якщо 

проводитиметься протягом усього економічного циклу, з метою профілактики та 

попередження кризових явищ в економіці. Послідовність реалізації антикризової економічної 

політики держави можна поділити на декілька етапів: 

1. попереджувальна антикризова економічна політика; 

2. стабілізація кризової ситуації та прийняття невідкладних антикризових заходів за 

умови настання кризи; 

3. посткризова політика, що полягає у стимулюванні та прискоренні економічного 

зростання [3]. 

В Україні створено антикризовий пакет економічних дій, щодо мінімізації економічних 

наслідків кризи, пов’язаної з поширенням COVID-19. Цей документ – мінімальний 

консенсусний пакет заходів, напрацьований спільно кількома центрами економічної думки: 

Центром економічної стратегії, Спілкою українських підприємців, громадянською 

платформою Нова Країна, Центром аналітики зовнішньої торгівлі Trade+ Київської школи 

економіки, Платформою SheExport/ГО «Платформа з розширення економічних можливостей 

жінок», за участю фахівців Українського інституту майбутнього та CASE-Україна [6]. 

Також прийнято Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 

законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, 

спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)" 

[7].  

В умовах кризи постає досить складне завдання: збільшення видатків для підтримки 

найуразливіших верств населення та одночасне зниження податкового навантаження для 

підтримки суб’єктів господарювання [4]. У цих умовах, на думку Пислиці А. В., фіскальні 

очікування держави щодо великих платників податків безумовно зросли, і це як раз слушний 

час для активізації боротьби з ухиленням від сплати податків та з агресивним податковим 

плануванням, адже саме тут криються найбільші недонадходження до бюджету держави [8]. 

Не менш важливе значення має узгодження й інших складових економічної політики 

держави: цінової, інвестиційної, структурної, тощо.  
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Для стабілізації економіки необхідно забезпечити: 

1. стабільне економічне зростання; 

2. повну зайнятість ресурсів (перш за все вирішити проблеми циклічного безробіття);  

3. стабільний рівень цін (вирішення проблеми інфляції) [4]. 

Антикризове податкове регулювання економіки полягає в раціональному та цільовому 

використанні податкових інструментів державою для покращення добробуту країни в 

посткризовий період.  

При реалізації антикризової політики держави на етапі стабілізації кризової ситуації, 

йде  зниження податкового навантаження на економіку країни. Тому необхідно враховувати 

обсяги державного боргу країни та можливості утримання боргової стійкості, оскільки 

високий рівень заборгованості призводить до підвищення процентних ставок та сповільнення 

економічного зростання. 
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Страховий ринок є важливою складовою розвитку економіки будь-якої країни. Сучасне 

українське страхування має багато проблем, що призводить до перестрахування за кордоном.  

Даний ринок не здатний виконати всі завдання, які постають перед Україною в умовах 
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фінансової нестабільності. Розвиток українського ринку страхових послуг потребує 

детального вивчення, адже сучасний стан розвитку даного ринку України не зовсім відповідає 

тенденціям розвитку світового страхового ринку.  

Заохочення держави в розвитку ринку фінансових послуг, де учасниками є страхові 

компанії, є надзвичайно важливим, адже це підвищить соціальну захищеність суб’єктів 

господарювання та населення в цілому. Це дає можливість перетворювати вільні кошти 

юридичних та фізичних осіб у інвестиційні ресурси, які потрібні економіці для подальшого 

розвитку. Питання сутності та ролі страхування, перспективи розвитку страхового ринку 

України в умовах фінансової нестабільності є предметом дослідження багатьох провідних 

вчених, зокрема Л. Куделя, Л. Приступи, О. Гаманкової, Т. Стецюк.  

Під страховим ринком розуміють особливу форму грошових відносин, де об’єктом 

купівлі-продажу виступає специфічна послуга – страховий захист, на якому формуються 

попит і пропозиція на цю послугу [1]. Для отримання фінансової безпеки, забезпечення 

захисту інтересів фізичних та юридичних осіб, компенсування збитків при настанні 

несприятливих умов, спричинених внаслідок страхових подій, необхідним постає практика 

страхування. Для створення ефективної системи захисту майнових інтересів фізичних та 

юридичних осіб, потрібно зміцнити та покращити функціонування ринку страхових послуг 

[2].  

На сьогоднішній день страхові послуги в Україні мають набагато менший попит, ніж в 

країнах Європи. В зв’язку з нестабільною економічною та політичною ситуацією в країні, 

погіршилося становище страхового ринку. В результаті обізнаність населення, довіра до 

страховиків, забезпечення відповідальності за великі застраховані ризики, дохідність окремих 

видів страхування знаходяться на низькому рівні. На українському ринку спостерігається 

низький попит фізичних та юридичних осіб на страхові послуги. Ще однією з причин є й те, 

що в Україні чинне законодавство досить слабке та не захищає права застрахованого. Також 

варто додати, що рівень професійної підготовки страховиків займає занадто низький рівень. 

Кількість страхових компаній в Україні постійно зменшується. Взагалі це позитивна 

динаміка, бо ринок покинули неблагонадійні страховики. Станом на 31.03.2020 кількість 

страхових компаній становила 225, з яких 22 направлені на страхування життя, а інші 203 

здійснюють інший вид страхування, так званий «non-life» [3].  В 2019 році було зареєстровано 

233, що на 48 страхових компаній менше, ніж у 2018 році, та на 61 менше, ніж у 2017 році. У 

2019 році 23 компанії були направлені на страхування життя, та 210 займалися іншими видами 

страхування. Варто зазначити, що більшість страхових компаній, а саме 89,3% були 

зареєстровані як страховики «non-life», тобто як компанії, які здійснюють різні види 

страхування, не включаючи страхування життя [4]. Загальна кількість страхових компаній 

станом на 2017 рік становила 294, з яких 33 компанії страхують життя, а 271 компанії, які 

здійснюють інший вид страхування [8]. 

 Обсяг валових страхових виплат станом на І квартал 2020 року склав 3,75 млрд грн, 

що на 13,2% більше ніж за перший квартал 2019 року. Відшкодування у 2020 році зросло у 

таких сферах, а саме: автострахування – на 10,2%, медичне страхування – на 18,4%. 

Зменшилися валові страхові виплати у таких сферах, як страхування майна – на 9,6%, 

страхування нещасних випадків – на 45,6%.  

Разом з тим, обсяг надходжень валових премій у 2020 році склав 11, 549 млрд грн, що 

на 13,4% менше порівняно з першим кварталом 2019 року. Зменшення валових страхових 

премій відбулося практично в усіх сферах страхування [5].  
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Таблиця 1 

Основні показники діяльності страхових компаній в Україні за 

 2016-2020 роки (млн грн.) 

 

 2016 2017 2018 2019 І кв. 2020 

Валові страхові премії 35 170,3 43 431,8 49 367,5 53 001,2 11 548,8 

Валові страхові виплати 8 839,5 10 536,8 12 863,4 14 338,3 3 749,9 

Чисті страхові премії 26 463,9 28 494,4 34 424,3 39 586,0 9 668 

Чисті страхові виплати 8 561,0 10 256,8 12 432,6 14 040,5 3 659 

  Джерело: складено автором за даними [8]. 

 

Досить поширеною проблемою є функціонування страхових посередників в Україні. 

Порушуючи українське законодавство, страхові посередники підривають довіру та 

ускладнюють ситуацію на ринку. У високо розвинутих країнах провідна роль з продажу 

страхових послуг надається страховим посередникам. Актуальною проблемою в Україні є те, 

що більшість страхових послуг в Україні здійснюється за допомогою прямих методів продажу, 

тобто безпосередньо через самих страховиків [6].  

Також проблемою є діяльність страховиків як суб’єктів господарювання. Вони повинні 

бути зацікавленими у зниженні впливу на їх діяльність, збільшенні інформаційної обізнаності 

про страхові продукти, підвищенні кваліфікації. Це дало б нові перспективи розвитку, адже 

конкурентоспроможність українських страхових компаній знаходиться на низькому рівні.  

Перспективи розвитку ринку страхування в Україні залежатимуть від подальшого 

розвитку різних сфер страхування, відновлення довіри населення до страхових компаній, 

удосконалення законодавчої бази. Страховим компаніям потрібно підвищити рівень розвитку 

страхового менеджменту, що дозволило б спрогнозувати подальші зміни на фінансовому 

рину, дослідити рівень витрат.  

Подальший розвиток страхового ринку в Україні неможливий без глибокого аналізу 

його теперішнього стану. На даний момент, ситуація на страховому ринку в Україні є досить 

несприятливою. Недостатніми є дослідження стратегічних напрямів розвитку українського 

страхового ринку. Для покращення роботи страхового ринку в Україні варто розробити 

ефективну політику, яка була б націлена на ефективну роботу страхового ринку; розробити 

нове бізнес-планування, яке передбачало б використання сучасних технологій та 

математичного моделювання; покращити взаємовідносини між суспільством, інвесторами та 

українським страховим ринком; удосконалити систему податкового регулювання; створити 

платоспроможну систему страхування.  
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Великий бізнес та заможні громадяни завжди перебували в центрі уваги, завдяки їх 

фіскальній, соціально-економічній, часто політичній ролі в державі та суспільстві. Саме через 

це оподаткування цього сегменту платників податків потребує особливої уваги та 

виваженості.  

Аналізуючи практику останніх років, можемо констатувати, що певні тенденції 

оподаткування великих платників податків простежувалися ще до кризи, спричиненої 

пандемією, однак набули нових акцентів та актуальності саме завдяки їй. Як ми вже зазначали 

у наших попередніх дослідженнях [1], саме в умовах глобальної фінансової кризи, пов’язаної 

із пандемією коронавірусу, яка в першу чергу зачепила малий і середній бізнес, фіскальні 

очікування держави щодо великих платників податків (як юридичних, так і фізичних осіб) 

безумовно зросли, а отже, настав як раз слушний час для активізації боротьби з ухиленням від 

сплати податків та з агресивним податковим плануванням, адже саме тут криються найбільші 

недонадходження до бюджету держави.  

В Україні у 2020 р. активізували запровадження довгоочікуваного оподаткування 

доходів від контрольованих іноземних компаній (КІК) та подальше впровадження плану BEPS 

(плану дій щодо протидії розмиванню оподатковуваної бази та виведення прибутку з-під 

оподаткування - base erosion and profit shifting) [2; 3]. 

Іноземні та вітчизняні дослідники наголошують на необхідності додаткового 

оподаткування багатих фізичних осіб, що зумовлено їх фіскальною спроможністю та 

потребою держави у їх допомозі, принаймні у вигляді сплачених податків. Так, напередодні 

початку глобальної фінансової кризи, спричиненої епідемією COVID 19, для найбагатших 

людей, за оцінками Forbes та Oxfam1, склався один із найбільш сприятливих  протягом 

останніх десятиліть податковий режим:  

- у 1970-ті роки середній розмір верхньої ставки податку на доходи у багатих країнах 

становив 62 %, а в 2013 р. ставка знизилася до 38 % (у країнах, що розвиваються, до 28 %); 

- частка прибуткових податків у глобальній структурі податкових надходжень складає 

лише 4 %; 

 
1 Оксфам (англ. Oxfam) — міжнародне об'єднання із 15 організацій, що працюють у більше ніж 90 країнах по 

всьому світу. Метою діяльності об'єднання є розв’язання проблем бідності та пов'язаної з нею несправедливістю 

в усьому світі [4]. 
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- податкова база є набагато меншою, ніж могла би бути: за оцінками Oxfam, найбагатші 

фізичні особи приховують від оподаткування 7,6 трлн дол США шляхом переводу майна в 

офшорні юрисдикції [5]. 

Вищезазначене посилило тенденцію щодо концентрації багатства - в 2018 р. 26 

найбагатших людей світу володіли статками, рівними статкам найбідніших 3,8 млрд людей (у 

2017 р. таку суму акумулювали 43 людини) [5]. 

Слід зазначити, що у перспективі бачимо як продовження вже розпочатих податкових 

змін, так і впровадження відносно нових. Так, наприклад, нещодавно Міністерство фінансів 

України повідомило про наміри запровадити систему електронного аудиту платників 

податків, яка має проходити у три етапи. На першому етапі, який за планами Мінфіну 

розпочнеться з 1 січня 2023 року, стандартний аудиторський файл подаватиметься лише 

великими платниками податків на запит контролюючого органу [6]. 

Приєднуємося до думки експертів, які прогнозують світові тенденції щодо помірного 

оподаткування великого бізнесу (юридичних осіб) з одночасним посиленням оподаткування 

заможних та найбагатших фізичних осіб. Перспективи майбутніх досліджень пов’язуємо з 

вивченням генезису оподаткування великих платників податків фізичних осіб та його 

удосконаленням.  
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 В Україні система недержавного пенсійного забезпечення запроваджена та діє з 2005 

року та з погляду на її процес функціонування можна сказати, що третій рівень пенсійного 

https://www.forbes.ru/milliardery/371457-bogatye-prodolzhayut-bogatet-kak-rastet-globalnoe-imushchestvennoe-neravenstvo
https://www.forbes.ru/milliardery/371457-bogatye-prodolzhayut-bogatet-kak-rastet-globalnoe-imushchestvennoe-neravenstvo
https://www.epravda.com.ua/news/2020/11/30/668654/


 

 

53 

 

забезпечення поступово розвивається, але все одно працює неефективно та залишається 

недостатньо популяризованим серед населення через низку проблем, які наведені нижче: 

1) несприятливе та нестабільне економічне та політичне становище, яке проявляється 

через високий рівень інфляції та знецінення національної грошової одиниці; 

2) недостатня розвиненість національного фондового ринку, що не дозволяє в повному 

обсязі реалізовувати усі потенційні можливості використання заощаджень населення 

(втілених у формі пенсійних активів) в інвестиційних процесах [2]; 

3) низький рівень доходів населення, малий фінансовий рівень спроможності громадян 

впливає на можливість здійснення додаткових витрат для участі у системі недержавного 

пенсійного забезпечення; 

4) низька динаміка залучення громадян до НПФ, на сьогоднішній день учасниками 

програм недержавного пенсійного забезпечення являється лише близько 3% населення 

України. Така низька динаміка кількості учасників НПФ насамперед зумовлена необізнаністю 

населення щодо актуальності та переваг недержавного пенсійного забезпечення, а також 

високою недовірою населення до банків, установ фінансово-кредитної сфери та у тому числі 

недержавних пенсійних фондів; 

5) не активна участь держави у розвитку недержавного пенсійного забезпечення, нею 

було лише створено мінімальні необхідні умови для існування третього рівня пенсійної 

системи та відповідну нормативно-правову базу, яка є недосконалою [2]; 

6) маломасштабність діяльності НПФ, в Україні створено всього близько 60 

недержавних пенсійних фондів. 

7) обмеженість вибору фінансових інструментів для ефективного інвестування активів 

НПФ. 

Отже, враховуючи те, що функціонування НПФ – це один із сучасних способів і методів 

покращення та підвищення рівня життя пенсіонерів, так як солідарна пенсійна система не 

спроможна повністю забезпечити нормальну якість життя людей похилого віку, а також 

враховуючи економічні реалії сьогодення, третій рівень пенсійного забезпечення в Україні 

потребує нагального вирішення вищезазначених проблем існування та функціонування НПФ, 

тому доцільним буде  впровадження таких комплексних заходів для їх підтримки: 

- вдосконалити пенсійне законодавство;  

- ввести для громадян стандартизовані, зрозумілі та прозорі принципи участі у 

програмах недержавного пенсійного забезпечення та за рахунок цього підвищити обізнаність 

населення про недержавні пенсійні фонди;  

- вдосконалити систему адміністрування виплат; 

- послабити податковий тиск на недержавні пенсійні фонди; 

- відкрити доступ до недержавних пенсійних фондів іноземним інвестиціям;  

- скасувати ставки оподаткування пенсійних внесків до недержавних пенсійних фондів 

громадян при вкладенні туди коштів громадянами;  

- забезпечення прибутковості інвестування нагромаджувальної частини пенсії. 

Прибутковість інвестицій – дуже важливий елемент, що визначає ефективність введення 

нагромаджувальної пенсії [1]; 

- удосконалити та впровадити реформи пенсійної системи; 

- зміцнити фінансову інфраструктуру та створити надійні фінансові інструменти [1]; 

- розвинути почуття довіри у населення до фінансових установ, у тому числі 

недержавних пенсійних фондах. 

Система недержавного пенсійного забезпечення в Україні має велике значення, як для 

населення так і для всієї фінансової системи держави. За допомогою її впровадження люди 

можуть завчасно підготуватися до виходу на пенсію та накопити грошові кошти на рахунках 

недержавних пенсійних фондів аби мати додаткові виплати до держаної пенсії в майбутньому. 

Що в свою чергу надасть можливість уникнути бідності та покращити рівень добробуту 

пенсіонерів. Тому, впровадження вищезазначених запропонованих заходів щодо покращення 
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умов існування та розвитку діяльності недержавних пенсійних фондів є необхідним задля 

досягнення таких позитивних зрушень, як: створення для населення можливості накопичення 

пенсії з розрахунку власних доходів; забезпечення справедливої та безпечної системи 

нагромадження, розподілу та сплати пенсійних коштів НПФ; стабілізації пенсійної системи; 

забезпечення гідного рівня життя та добробуту пенсіонерів. 
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Прикладне програмне забезпечення – це комп'ютерні програми, написані для 

користувачів або самими користувачами і реалізують конкретні прикладні завдання [2]. Ці 

комп’ютерні програми виконують певні функції: освітні, особисті та ділові.  Їх основною 

метою є підвищення продуктивності в різних сферах зайнятості його користувачів. 

Підбір правильної комп’ютерної програми для особистого чи ділового використання 

може покращити функціональність та ефективність роботи. Для цього прикладне програмне 

забезпечення розділене на дві категорії: прикладне програмне забезпечення загального 

призначення та прикладне програмне забезпечення спеціального призначення. Більш 

розширена класифікація та підвиди наведених категорій прикладного програмного 

забезпечення наведена на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Класифікація прикладного програмного забезпечення [2] 
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Прикладне програмне забезпечення загального призначення – це сукупність програм, 

яка досить широко застосовується серед різних груп користувачів. Більш детально про кожен 

з його видів: 

1) Текстові редактори – головним їх призначенням є введення та коригування текстових 

даних. Основним і найпростішим текстовим редактором в середовищі Windows є NotePad або 

Блокнот. 

2) Текстові процесори –  використовуються для форматування, обробки та оформлення 

тексту. Він надає безліч функцій, а саме можна додавати рисунки, створювати графіки та 

таблиці. Ви можете обирати близький вам або потрібний стиль оформлення, що включає в 

себе розмір, колір, тему шрифту та інше. Також доступні параметри граматики та правопису 

для перевірки помилок, що значно полегшує роботу користувачеві. Найпоширенішим 

текстовим процесором є Microsoft Word. 

3) Графічні редактори – це системи ділової, художньої, інженерної графіки і системи 

обробки фотографічних зображень, які дозволяють створювати та редагувати усілякі 

зображення графічного характеру: діаграми, фото, малюнки, графіки. Наприклад, Microsoft 

PowerPoint і Adobe Photoshop. 

4)Табличні процесори – це програмне забезпечення, яке застосовується для організації, 

обробки і зберігання даних у табличному форматі. Основною його метою є виконання 

розрахунків за допомогою формул та функцій. Завдяки цьому табличні процесори  часто 

використовуються  у фінансовій та торговій аналітиці, бухгалтерському обліку, обробці 

підсумків наукових експериментів та досліджень, тобто у автоматизації систематично 

повторюваних розрахунків великих обсягів чисельних показників. Microsoft Excel – є 

найпоширенішим текстовим процесором.  

5) Системи управління базами даних (СУБД)  – дані програми мають на меті об'єднання 

наборів різних даних задля формування єдиної інформаційної моделі об'єкта. Вони надають 

можливості накопичувати, оновлювати, редагувати, видаляти, розсортовувати інформацію, 

сформовану спеціальною програмою у вигляді масиву даних. Найпоширенішою СУБД є 

Microsoft Access. 

Прикладні програми спеціального призначення використовують у специфічній 

діяльності користувачів. Розгорнута інформація про деякі з них наведена нижче:  

1) Системи автоматизованого проектування. Використовуються у архітектурі, 

приладобудуванні і машинобудуванні для автоматизації проектно-конструкторських робіт. 

Вони дають можливість виконувати прості обчислення і відбір зроблених конструктивних 

частин вже з наявної бази даних. 

2) Бухгалтерські системи. Включають у собі одночасно можливості текстових та 

табличних редакторів і СУБД. Розроблені для автоматизації обліку діяльності підприємства та 

формування періодичних звітів по підсумках виробничої і фінансової діяльності. 

3) Фінансові аналітичні системи. Застосовуються у біржових та банківських 

організаціях. За їх допомогою здійснюється контроль та прогнозування ситуацій на 

фінансових та торгівельних ринках, виконується аналіз поточних подій і готуються звіти. 

Прикладних програм спеціально призначення існує досить багато, окрім наведених 

вище, ще існують системи: автоматизованого перекладу, експертні, інтегрованого 

діловодства, відеомонтажу, редактори HTML та інші. 

Отже, прикладне програмне забезпечення є найбільшим та затребуваним класом 

програм, з якими зустрічається будь-яка людина в сучасному суспільстві. Завдяки тому, що 

прикладне програмне забезпечення поділяється на дві основні категорії та має багато підвидів, 

воно дозволяє розв’язувати проблеми користувачів різних сфер діяльності та може виконувати 

завдання різного роду: виробничі, творчі, розважальні та навчальні. Враховуючи те, що світ 

стає дедалі комп'ютеризованішим, це зумовлює попит на програми прикладного характеру, 

що в свою чергу дає поштовх до розробки нових програм та удосконалення вже існуючих.  
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Decentralization reform, which involves transfer of powers and revenues from government 

agencies to local governments, has become topical for Ukraine and is gradually being implemented 

in the context of administrative and territorial structure changes in our country. These changes are 

primarily aimed at uniting local communities to establish independent regulation of public goods of 

local importance and process management of their supply under our Constitution and laws of Ukraine. 

Changes in the national legislation as for strengthening the financial basis of local government 

provide increased financial self-sufficiency of the united communities and in particular the 

independence of the law on the state budget for approval of local budget decisions. 

The necessity of drastic change in the structure of power and its territorial basis at all levels, 

taking actual steps to encourage the country's development, responding properly to current challenges 

required legislative action. In April 2014 the Government approved a major approach document - 

the Concept of Reforming Local Self-Government and Territorial Structure of Power. Thereafter, 

the Action Plan was approved to implement the Concept, thus launching the reform [1]. 

Meanwhile, the major package of new legislation has been developed and become effective, 

the priority legislative initiatives of which legislation are currently being implemented. This refers to: 

− Laws on amendments to the Budget and Tax Codes of Ukraine. Due to those amendments, 

local budgets increased by UAH 123,4 billion: from UAH 68.6 billion in 2014 up to UAH 275 billion 

in 2019. 

− The Law «On Voluntary Amalgamation of Territorial Communities». It made possible to 

start forming a capable basic level of local self-government. As of 2019, 892 amalgamated territorial 

communities (the «ATCs») were already established. Those ATCs are composed of 

about 4500 former local councils. Currently, 11 million people reside in the ATCs. International 

experts regard this rate of inter-municipality consolidation to be very high [1]. 

The basic vectors of transformation of local budgets, according to the ongoing reforms, are an 

extension of autonomy of local budgets, ensuring financial stability of local budgets, growing revenue 

base of local budgets, allocation of expenditure responsibilities between the budgets of different 

levels, the formation of financial support of joint local communities and modernization of 

intergovernmental relations [5, p. 83 - 84] (see. fig.1). 



 

 

57 

 

It is important to note that current program-based budgeting has been functioning in Ukraine 

since 2017 at the local level which is related to the state budget. This method provides a new approach 

to creation and use of public funds in the context of improving the efficiency and transparency of 

ongoing processes. The main advantage of this method of budgeting is a policy of alternative budget 

decision-making with mandatory monitoring of its implementation. This approach to budgeting was 

first used in the United States and later in Britain, but in the 1970s several difficulties were identified 

that arise from its use at the national level. Such comments concerned the complexities of identify 

and the value of goal-budget program, stakeholders influence the formation of budget programs, the 

impossibility of calculating the efficiency of certain public goods and services [4, p. 14].  

 
Fig. 1. Achievements of fiscal decentralization in Ukraine 

Compiled from [3] 

 

However, the advantages of budgeting based on results were visible and this method rapidly 

spread among the countries of the Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD). 

Introduction of decentralization reform in the context of the transformation of approaches to 

local budgeting has such advantages as implementation of administrative and territorial reform, 

reboot of budgetary relations between the state and local level to ensure the financial stability of local 

budgets, development of the main principles of decentralization.  However, there are certain 

disadvantages such as reform slowdown because of the inefficiency of public control, incompetence 

of the participants involved in implementing reform changes to achieve practical results of quality 

public services, and socio-economic development of administrative units [2]. Decentralization should 

correlate with an innovative approach to reform the fiscal relationship between the state and local 

levels in the context of clear lines of authority and ensure fully adequate resources in order to 

successfully transformational changes in budget management at local level. 

The importance of developing decentralization is an essential component of reforming public 

relations and budget, in particular. Bringing the exercise of spending powers to ensure the quality of 

public goods and services to the financial powers of local governments in the context of increasing 

• Extended principle of independence of local budgets due to the autonomy 
of the terms of their approval regardless of the adoption of the state budget

• Fiscal strengthening of the communities through consolidation of about new 
sources of income of local budgets

• Reforming the system of fiscal equalization, which provides horizontal 
alignment of fiscal territories

• Redistribution of spending powers between levels of government in 
accordance with the subsidiarity principle

• The implementation of administrative and territorial reform by bringing 
together local communities and their incentives to the introduction of direct 
relations with the state budget
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their own sources of local budgets will help increase interest at the local level to ensure sustainable 

development of jurisdictions. 
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Основним завданням економічного розвитку країни є якісне задоволення попиту 

учасників ринку, а їх ефективний розвиток залежить перш за все від інвестиційного клімату 

загалом та відповідно рівня доступності інноваційних проектів до фінансових ресурсів. В 

умовах недостатнього обсягу інвестицій та обмеженого банківського фінансування розвиток 

інноваційної діяльності в межах країни є практично неможливим. Відтак, важливим 

альтернативним напрямом стає пошук джерел фінансових ресурсів на фондовому ринку.  

Обмеження традиційних форм банківського фінансування інноваційної ділової 

активності може бути замінено такою формою як венчурний капітал. Проведений нами аналіз 

етимології і економічного змісту поняття «венчурний капітал» [1, 2, 3], свідчить про наявність 

органічного взаємозв’язку з фінансовим капіталом, структура якого не зважаючи на загальну 

інтерпретацію є досить неоднорідною. Історично фінансовий капітал був лише в грошовій 

формі, проте специфіка цієї категорії полягає в тому, що її збагачення пов'язано з появою 

нових фінансових форм капіталу, які в свою чергу залежать від розвитку не тільки 

банківського та промислового капіталів, а й інших форм та ринків (наприклад, фондового 

ринку). В даний час триває трансформація фінансового капіталу, перетворення його в 

особливий вид капіталу, що включає елементи й людського капіталу та проявляється в наданні 

інвесторами не лише певного обсягу грошових коштів, але й економічних, організаційно-

управлінських компетенцій в межах інноваційних проектів. Безумовно, це відбувається в 

умовах високої невизначеності і наявності ризику втрат коштів. В результаті утворюється 

специфічний симбіоз фінансового та людського капіталу – венчурний капітал, що забезпечує 

ефективне використання інновацій та характерні особливості інноваційного процесу. 

Поняття ризику є важливою складовою категорії «венчурний капітал» та пов’язано з 

поняттям очікуваної прибутковості від венчурних інвестицій. Чим більший ризик, який 

венчурний інвестор бере на себе при реалізації фінансування інвестиційного проекту, тим 

більша прибутковість, на яку він сподівається під час фінансування, і тим більший пакет акцій, 

який венчурний інвестор прагне отримати як забезпечення вкладених коштів. 
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Венчурне фінансування супроводжується процедурою схвалення ризику, так як 

інвестори заздалегідь прогнозують можливість втрати грошових коштів при високих ризиках 

інвестування тому вимагають високого рівня прибутку. Венчурне фінансування – це 

довгострокове інвестування зазвичай терміном від 3 до 5 років для досягнення точки 

беззитковості проекту та від 5 до 10 років для отримання прибутку на вкладений капітал. 

Венчурне фінансування існує у вигляді пайового внеску в статутний капітал та залежно 

від частки участі, яка обумовлюється при інвестуванні, інвестори мають право на відповідне 

отримання майбутніх прибутків у вигляді дивідендів. Для венчурного фінансування 

характерним є високий рівень особистої зацікавленості інвесторів в успіху проекту, що 

проявляється в тому, що інвестори часто не обмежуються наданням коштів, а надають 

додатково консультаційні, управлінські та інші консалтингові послуги. Дослідження розвитку 

венчурного фінансування інноваційних проектів варто доповнити аналізом наявного стану 

ринку венчурних інвестицій в Україні, який, незважаючи на серйозні проблеми, продовжує й 

надалі демонструвати різновекторний напрям розвитку. Динаміка кількісного розвитку 

венчурних фондів та колективних інвестиційних фондів в Україні протягом 2015-2019 рр. 

подана на рис. 1. 

За результатами 2019 р. частка венчурних ІСІ у загальній чисельності сформованих 

діючих фондів становила 67,7% при загальній їх кількості 1322 фондів. 

 

 
 * КІФ – корпоративн інвестиційні фондиі; ІД – інтервальні диверсифіковані, ЗН - закриті 

недиверсифіковані невенчурні, ЗВ – венчурні 

 

 

Рис. 1 Динаміка кількісного розвитку корпоративних інвестиційних фондів в Україні, 2015-

2019 рр. 

Джерело: розроблено та розраховано автором на основі даних [4] 

 

Завдяки значному прискоренню зростання чистих активів частка венчурних ІСІ 

становила 95,2% у сукупній вартості чистих активів ІСІ (рис. 2).  
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Рис. 2.  Розподіл кількості ІСІ за типами фондів у 2019 р. та за вартостями чистих 

активів у 2010-2019 рр.  

Джерело: розроблено та розраховано автором на основі даних [4]  

 

У портфелі венчурних ІСІ значну частку займають «інші» активи (а саме, дебіторська 

заборгованість та корпоративні права). У закритих ІСІ з публічним розміщенням їхній обсяг 

зріс несуттєво, внаслідок чого вага «інших» активів тут знову зменшилась – з 72,5% до 68,9%. 

У закритих ІСІ з приватним розміщенням ці активи скоротилися більшою мірою, ніж решта 

активів цього сектору, тож їхня вага тут зменшилась з 88,4% до 88,1%. У венчурних фондах 

«інші» активи продовжували динамічно зростати (+4.5%). Їхня частка в сукупних активах 

сектору зросла з 85,5% у березні до 85,7%. 

Як свідчить світова практика розвиток венчурного фінансування, як однієї із 

прогресивних форм інвестування, доводить необхідність подальшого розвитку, розкриває 

інноваційний потенціал та інституційні можливості інструментів фінансово-кредитного 

забезпечення інноваційних процесів в економіці. Наразі вітчизняна модель венчурних фондів 

не має спільних рис з аналогічними інституціями у світі. В Україні венчурні інвестиційні 

фонди дають можливість інвестору купувати ризикові активи, нарощувати їх вартості та 

продавати із максимальною вигодою, забезпечують акумулювання доходів із метою 

фінансування програм розвитку [5, с. 494]. Наприклад, вітчизняні венчурні інвестиційні фонди 

розміщують опціони, їх придбавають покупці, потім обмінюють їх на продукцію чи послуги, 

вартість яких за опціоном знаходиться в межах їх собівартості, тоді як реальний дохід, у 

вигляді опціонної премії залишається в інвестиційному фонді та не оподатковується 

відповідно до чинного законодавства. Таких прикладів можна назвати безліч, що свідчить про 

необхідність приведення діяльності венчурних фондів до прийнятної у світовій практиці 

моделі.   
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Експрес-бюджет – це система бюджетування для малого та середнього бізнесу. Близько 

95% компаній мають потребу в бюджетуванні – досить просту для того, щоб не звертатися до 

потужних спеціалізованих продуктів, але досить складну для того, щоб скористатися простою 

табличкою. Система Експрес-бюджет реалізована на базі MS Excel. Це просте у використанні, 

легке і мобільне рішення, яке не вимагає значного часу на освоєння та підготовку до роботи. 

Водночас воно має низку важливих якостей, які, як правило, недоступні при використанні 

власних розробок: продуманий інтерфейс, надійність, технологічність.   

При роботі з бюджетом підрозділу (або бюджетом компанії, якщо він готується однією 

людиною) система має такі можливості:  

− готова структура бюджетів, що вимагає тільки незначного налаштування, як 

правило, на рівні уточнення списків статей;  

− автоматизована настройка найбільш поширених взаємозв'язків між статтями 

бюджетів;   

− можливість розрахунку таких параметрів як різні види податків, амортизація та ін.;  

− будь-які формули і взаємозв'язки, описані один раз в бюджеті, коректно 

переносяться в майбутні періоди; подібна функція є в MS Excel для простих таблиць, але в 

складних і різноманітних бюджетних таблицях цих можливостей не вистачає;   

− підтримка різних періодів планування: тиждень, місяць, квартал.  зберігання до 60 

періодів в одному файлі;  

− вибір валюти;  

− введення як планових, так і фактичних значень;  

− захист від випадкової зміни алгоритмів і формул.  

При цьому бюджетні файли є повністю відкритим рішенням, їх можна доповнювати за 

своїм розсудом, додаючи в них нові функції і звіти. 

Автоматизовані шаблони Excel дозволяють поєднувати гнучкість і потужність. Якщо в 

розробці бюджету бере участь кілька підрозділів, що представляють окремі фінансові плани, 

то для роботи з цими планами вам знадобиться модуль побудови бюджету компанії.  

Основні можливості модуля «Експрес-бюджет:  

1. Автоматичне завантаження даних до 10 підрозділів. Програма самостійно 

досліджує файли бюджетів, перевіряє їх на наявність протиріч і помилок і у випадку, якщо все 

в порядку, завантажує фінансову звітність.  

2. Можливість інтеграції бюджетів, що мають різну структуру. Бюджети підрозділів 

повинні збігатися тільки в основних даних, деталі ж можуть різнитися. Програма об'єднує 

головну фінансову звітність, подробиці ж можуть бути завантажені для кожного підрозділу 

окремо.  Це дає хороше поєднання універсальності і гнучкості.  

3. Можливість розрахунку податків на рівні компанії. Це особливо необхідно при 

складанні річного або іншого протяжного бюджету, якщо  фактичних даних по податках ще 

немає, а будувати прогнози на рівні підрозділів, як правило, некоректно.  

Важливим доповненням до програмних рішень є методичні та інформаційні матеріали.  

У керівництві користувача є рекомендації щодо процедури постановки бюджетування, до 
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складу системи входить готовий шаблон «Положення про бюджет», це дозволить уникнути 

багатьох помилок і заощадити час.   

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

 

Дарибекова Н.С. 

м.э.н, доцент кафедры «Финансы» 

ЧУ «Академия «Bolashaq», г. Караганда, Казахстан 

 

Как отмечают современные экономисты, налоговая политика является частью 

финансовой политики. Содержание и цели налоговой политики обусловлены социально-

экономическим строем общества и социальными группами, стоящими у власти.  

Экономически обоснованная налоговая политика преследует цель оптимизировать 

централизацию средств через налоговую систему. 

Налоговая политика оказывает ключевое влияние как на развитие отдельных секторов 

экономики, так и на благосостояние граждан. При этом важна не только ее содержательная 

часть, но и то, каким образом эта политика реализуется. 

Налогообложение осуществляется и регулируется государством посредством 

издания правовых актов и соответственно этому всегда имеет правовую форму.  

Так, посредством соответствующих правовых актов государство в лице 

уполномоченных на то государственных органов устанавливает и вводит налоги, 

формирует на этой  основе налоговую политику и налоговую систему, определяет 

режим налогообложения по каждому виду налога, создает свои 

специализированные налоговые органы и определяет их компетенцию, 

устанавливает ответственность за нарушение налогового законодательства и т.д. 

Эти акты лежат в основании многочисленных общественных отношений, которые 

возникают в процессе налоговой деятельности государства и носят характер 

налоговых отношений. В рамках этих правоотношений государство регулирует 

поведение субъектов через определение прав и обязанностей.  

Прежде чем приступить к налоговой реформе необходимо определить ее стратегические 

цели, направления и сроки проведения. Налоговая система должна была быть построена 

общепринятых в мировой практике критериях и принципах. Немаловажно сократить до 

минимума количество налогов, их ставок и налоговых льгот, максимально упростить расчеты 

с бюджетом.  

С 2021 года в Казахстане оптимизируются некоторые виды налогов.  

Для улучшения налогообложения физических лиц предлагается объединение 

земельного и имущественного налогов в единый налог на имущество, а также перенести срок 

уплаты налога на транспортные средства с физических лиц с 31 декабря налогового периода 

на 1 апреля года, следующего за отчетным. 

Для поддержки предпринимателей и стимулирования привлечения инвестиций, а также 

развития АПК предлагается внедрение понятия "инвестиционный налоговый кредит", 

согласно которому бизнесу предоставляется право на изменение срока уплаты налогов 

предстоящих периодов по корпоративному подоходному налогу и (или) налогу на имущество 

на срок до трех лет. 

Также предусмотрено расширение перечня юридических лиц, осуществляющих 

переработку сельскохозяйственной продукции, которые могут относить в зачет 

дополнительную сумму НДС в размере 70%. Налогоплательщикам, применяющим 

специальный налоговый режим с использованием фиксированного вычета, предоставится 

возможность относить на вычеты коммунальные расходы. С 2021 года предоставляется право 

применения упрощенного порядка возврата превышения НДС в размере 50% производителям 

товаров собственного производства. 
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Предлагаются освободить от НДС запчасти на автомобили и сельхозтехику, нормы по 

обложению НДС иностранных интернет-компаний, оказывающих услуги физическим лицам 

в Казахстане.  

С 2022 года на территории РК будут применяться нормы по поэтапному повышению 

ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию. 

А для уменьшения теневой экономики с 1 января 2022 года предусмотрены снижение 

порога для постановки на учет в качестве плательщика НДС с 30 тыс. МРП (83,3 млн тенге) 

до 20 тыс. МРП (55,5 млн тенге), повышение с 10 до 20 раз базовой налоговой ставки на 

неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения с 1 января 2022 года. 

Таким образом, изменение в налоговое законодательство должны привести к 

изменению в налоговую политику и эффективному развитию экономики государства. 

Список использованных источников: 

1. Какие налоговые изменения ожидаются в Казахстане // https://lsm.kz/v-kazahstane-

predlozhili-ryad-mer-po-uluchsheniyu-investklimata (Дата обращения 30.11.2020). 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
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 ст.преп. каф. «Финансы», магистр, 
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Использование рентных доходов в стране и связанные с ними проблемы заключаются в 

вопросах оптимизации объема взимаемых и аккумулируемых средств и поиск наиболее 

рациональных решений их применения. 

В республике определены приоритеты дальнейшего развития государства в рамках 

реализации Стратегического плана развития Республики Казахстан  2020 года и 

Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан, которые направленны на подготовку к посткризисному развитию, 

обеспечению устойчивого роста экономики за счет ускорения диверсификации через 

индустриализацию и повышения конкурентоспособности человеческого капитала [4]. 

В республике следует ожидать наиболее весомых улучшений в структурном развитии 

промышленности и ее индустриально-инновационном потенциале. И в этом, использование 

средств Национального Фонда Республики Казахстан должно интенсифицировать 

инновационные процессы в стране, в связи с чем в настоящее время развитие концепции 

аккумулирования и использования рентных доходов общества является приоритетным 

вопросом в проблеме макроэкономической политики. 

Следовательно, стоит задача определения абсолютно новых подходов к формированию 

и использованию средств Национального фонда Республики Казахстан, которые станут 

логической последовательностью проводимой политики сбережения, показавшей свою 

действенность в период настоящего кризиса. 

Предлагаемая модель формирования накоплений Национального фонда должна 

обеспечивать оптимальный баланс распределения нефтяных поступлений между 

республиканским бюджетом и Национальным фондом, и здесь основной целью является 

увеличение сбережений для будущих поколений и предотвращение замещения накопления 

средств Национального фонда правительственным заимствованием [1]. 

Актуальным вопросом в настоящее время считается индустриально-инновационное 

развитие экономики РК, в связи с чем необходимо усилить инвестиционную функцию 

Национального Фонда, особенно на внутреннем рынке республики. Кроме известных 

https://lsm.kz/v-kazahstane-predlozhili-ryad-mer-po-uluchsheniyu-investklimata
https://lsm.kz/v-kazahstane-predlozhili-ryad-mer-po-uluchsheniyu-investklimata
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стабилизирующей и сберегательной функций, Национальный фонд должен активизировать 

инвестирование инновационных проектов со значительным мультипликативным эффектом. 

Определенная часть средств Национального фонда может быть инвестирована в 

отечественные перерабатывающие предприятия с высокой долей добавленной стоимости. 

В Послании Президента РК К.Токаева народу страны от 01 сентября 2020 г. определен 

перечень финансируемых приоритетных направлений экономики страны из средств 

Национального Фонда РК придерживаясь семи основных принципов [2]: 

1. Справедливое распределение благ и обязанностей. 

2. Ведущая роль частного предпринимательства. 

3. Честная конкуренция, открытие рынков для нового поколения предпринимателей. 

4. Рост производительности, повышение сложности и технологичности экономики. 

5. Развитие человеческого капитала, инвестиции в образование нового типа. 

6. «Озеленение» экономики, охрана окружающей среды. 

7. Принятие государством обоснованных решений и ответственность за них перед 

обществом. 

При этом экономика обязана работать на повышение благосостояния народа. 

Усиливающийся общественный запрос на справедливое разделение выгод от роста 

национального дохода, на эффективные социальные «лифты» обязательно должен найти 

положительный ответ. 

Важнейшей задачей, стоящей перед Казахстаном, является полное раскрытие своего 

промышленного потенциала. Несмотря на успехи в этой сфере, реализовать весь потенциал 

внутреннего рынка нам пока не удалось. Около двух третей обработанных товаров завозится 

из-за рубежа. Для обеспечения стратегической самодостаточности национальной экономики 

предстоит в срочном порядке приступить к развитию новых переделов в черной и цветной 

металлургии, нефтехимии, автомобиле- и машиностроении, производстве стройматериалов, 

продуктов питания и других секторах. 

Из существующих направлений использования средств подобных фондов - 

стабилизационных трансфертов в республиканский бюджет, погашения внешнего долга 

страны, распределения части инвестиционного дохода среди населения, финансирования 

экологических программ – Концепцией предлагается средства Национального фонда 

направлять на обеспечение гарантированного трансферта и финансирование расходов, 

связанных с управлением и аудитом [2]. При этом из Национального фонда не будут 

изыматься дополнительные средства для финансирования возросших расходов на текущие 

бюджетные программы вследствие снижения поступлений от ненефтяного сектора. 

Инвестирование активов Национального фонда планируется и дальше инвестировать в 

финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте с приобретением 

эталонных портфелей, состоящих из ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте. 

Стабилизационный портфель инвестируется в высоколиквидные надежные активы 

денежного рынка стран с высоким кредитным рейтингом. 

Сберегательный портфель в целях диверсификации и получения относительно более 

высокой доходности в долгосрочной перспективе инвестируется как в долговые, так и в 

долевые финансовые инструменты, обращающиеся в развитых странах мира. 

Для выполнения вышеперечисленных целей активы Национального фонда по-прежнему 

разделяются на стабилизационный и сберегательный портфели. Стабилизационный портфель 

необходим для поддержания достаточного уровня ликвидности активов Национального 

фонда. Основное предназначение сберегательного портфеля - обеспечение доходности 

активов Национального фонда в долгосрочной перспективе при умеренном уровне риска. В 

свою очередь, сберегательный портфель подразделяется на субпортфель ценных бумаг с 

фиксированным доходом - 75 % и на субпортфель акций - 25 % [3] 

Таким образом, основной целью Национального фонда республики является достижение 

главным образом финансовой стабилизации экономики. Модель формирования накоплений 
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Национального фонда направлена на достижение оптимального баланса распределения 

нефтяных поступлений между республиканским бюджетом и Национальным фондом. 
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Государственно-частное партнерство на сегодняшний день имеет важное значение в 

развитии экономики любого государства. И Казахстан не исключение. Начиная с начала 2000 

годов Правительство Казахстана начало активно поддерживать частный бизнес, действующий 

в социально значимых отрослях государства выступая при этом заказчиком, ну а 

предприниматели в свою очередь исполнителями. 

С 2006 года начали осуществляться проекты выполненные предпринимателями с 

финансовой поддержкой государства. На сегодняшний день, а это конец 2020 года, полностью 

выполнены и сданы в эксплуатацию ряд проектов республиканского значения. Это: 

- железная дорога «Станция Шар – Усть-Каменогорск»; 

- межрегиональная линия электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская 

область»; 

- пассажирский терминал международного аэропорта Актау 

- Вокзал «Нурлы жол» - Нур – Султан и т.д. 

Несмотря на малое количество завершенных проектов можно выделить рят 

положительных моментов: 

- Разделение рисков по завершению проекта между государством и 

предпринимательством. 

- привлечение в развитие экономики государства частных финансов в форме частного 

инвестирования. 

- создание дополнительных рабочих мест, тем самым решив вопрос занятости 

населения. 

Число завершенных проектов могло быть на много больше, если бы не существующие 

проблемы. Такие как: 

- законодательные акты, которые не всегда решают все вопросы и требуют доработки; 

- коррумпированность направления. 

В Казахстане необходимо дальнейшее совершенствование методологии, подготовки и 

экспертизы концессионных проектов. Кроме этого, необходимо изучить перспективы 

http://ww/
http://www.akorda.kz/index.php
http://www.akorda.kz/
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применения форм ГЧП помимо механизма концессии. При этом необходимо разработать 

конкретные механизмы согласования интересов власти и бизнеса с целью оптимального и 

рационального привлечения различных ресурсов и их источников, а также соответствующей 

корректировки правовой базы [1]. 

Несмотря на существующие проблемы государство продолжает активно поддерживать 

ГЧП, путем предоставления натуральных и финансовых грантов в соответствии с 

законодательством РК, софинансирования проектов, гарантирования потребления 

государством определенного объема товаров (работ, услуг), производимых в ходе реализации 

проекта ГЧП с помощью государственных закупок.  

С 1 января 2020 года сроком на 3 года вступил в силу мораторий на проверки субъектов 

предпринимательства, также на данный период отдельные категории налогоплательщиков 

освобождаются от уплаты налогов [2]. 

Под действие моратория попадают субъекты, относящиеся к категориям малого и 

микропредпринимательства.  

К субъектам микропредпринимательства относят субъекты со среднегодовой 

численностью работников не более 15 человек или среднегодовым доходом не выше 30-ти 

тысячекратного месячного расчетного показателя. Субъектами малого 

предпринимательства являются ИП, юридические лица со среднегодовой численностью 

работников не более 100 человек и среднегодовым доходом не свыше 300-тысячекратного 

МРП. 

По состоянию на 1 июня 2020г. заключено 786 договоров ГЧП на сумму 1,8 трлн. тенге, 

из них 10 договоров на республиканском уровне, 776 договоров на местном уровне. 

Привлечено инвестиций на сумму 910 млрд тенге. Наиболее успешными проектами ГЧП 

можно считать проекты ГЧП третьей категории.  

По состоянию на 1 июня 2020 г., 1/3 часть реализуемых проектов ГЧП являются 

проектами третьей категории, то есть окупаются за счет текущих расходов бюджета, тарифов 

и внебюджетных источников (платные услуги и пр.). Одним из примеров реализации проектов 

третьей категории являются проекты по модернизации пищевых блоков и столовых школ, а 

также проекты по строительству и эксплуатации общежитий, окупаемых за счет госзаказа и 

арендных платежей. 

Также, в соответствии с Законом РК «О государственно-частном партнерстве», Центр 

развития ГЧП ежегодно осуществляет оценку реализации проектов ГЧП, по итогам которых 

администраторам бюджетных программ (государственным партнерам) в целях повышения 

эффективности планируемых и реализуемых проектов представляются рекомендации.  

В заключении можно отметить, что Казахстан ориентируется на практику ведущих 

стран в области ГЧП, где государственное и частное партнёрство эффективно работает уже не 

один десяток лет. В список таких стран можно включить Южную Корею, Сингапур, Японию 

и страны Европы.  

Считаю, что уже в скором времени Казахстанская модель ГЧП станет оптимально 

эффективной и комфортной как для граждан страны, зарубежных инвесторов так и для 

государства в целом. 

Список использованных источников: 

1. Материалы АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства». 

2. Послание Главы государства Касым – Жомарта Токаева народу Казахстана – 

«Казахстан в новой реальности: время действий» 1 сентября 2020 г. 
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БЮДЖЕТ СТРАНЫ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ЗВЕНЬЕВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ 

 

Жумажанова М.Т., 

старший преподаватель, магистр, 

Усувалиева З.К., 

старший преподаватель кафедры «Финансы» 

ЧУ «Академия «Bolashaq» 

 

Становление финансовой системы Казахстана в эпоху рыночных преобразований 

представляет собой сложный эволюционный процесс, обусловленный наряду с 

макроэкономическими преобразованиями системы, формированием государственных 

финансов и их структурных компонентов, где бюджету и межбюджетным отношениям 

отводится особое внимание. 

В Послании Президента народу Казахстана Стратегия «Казахстан – 2050» - «Новый 

политический курс состоявшегося государства» были изложены основные принципы 

бюджетной политики, направленные на сокращение бюджетного дефицита, а также на целевое 

использование бюджетных средств [1].  

Государственные финансы являются главным финансово-экономическим 

инструментом реализации макроэкономических функций государства и представляют собой 

часть финансовой системы, в той ее части, которая относится к централизованным 

(публичным) финансам. Главное назначение государственных финансов - обеспечить 

формирование и использование финансовых ресурсов у государства, необходимых для 

реализации его функций. 

В Казахстане целенаправленно  происходит укрепление государственного уровня 

власти, повышается роль управления финансами государства, усиливается борьба с 

коррупцией и правонарушениями в финансово-экономической сфере. Однако, наметившиеся 

позитивные тенденции в сфере становления макро регулирования общественного сектора, еще 

не приобрели устойчивого долговременного характера, и превращение их в стабильно 

функционирующую систему требует разработки эффективного механизма управления 

государственными финансами в Казахстане. 

Как известно, в составе государственных финансов выделяются: государственный 

бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит, финансы государственных 

предприятий и организаций. По уровню государственного руководства экономической и 

социальной сферой государственные финансы в Казахстане подразделяются на 

общегосударственные  и местные и, благодаря разнообразию их внутренних финансовых 

связей по функциональному назначению, государство может оказывать влияние на многие 

экономические и социальные процессы, как в территориальном, так и отраслевом аспектах. 

Сегодняшний этап развития Казахстана характеризуется повышением роли 

государства в управлении экономикой, внедрением инновационных технологий во все сферы 

жизни, усилением борьбы с коррупцией и ростом правонарушений в бюджетной и финансовой 

сфере, так как бюджет и финансовые ресурсы являются основными инструментами 

государственного управления.  Предпринимаются различные меры для решения проблем на 

всех уровнях и на всех стадиях исполнения бюджета и управления государственными 

финансами. Однако до сих пор ряд недостатков и нерешенных проблем сохраняется в сфере 

управления государственными финансами. Отсутствует мотивация у органов государственной 

власти всех уровней в снижении расходов республиканского бюджета. Отсюда и возникают 

проблемы в повышении эффективности расходования и использования средств бюджета. Из 

макроэкономики известно, что если расходы государства, а это государственные закупки и 

трансферты, превышают доходы государства, основным источником которых являются 

налоги, то имеет место состояние дефицита государственного бюджета и государство для 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
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оплаты своих расходов должно занимать деньги на финансовом рынке. В данном случае оно 

будет выступать заемщиком. И для того, чтоб бюджет привести в баланс, государство должно 

выпускать собственные облигации и таким образом продает их на рынке ценных бумаг 

домохозяйствам. Домохозяйства тратят часть своих сбережений на покупку государственных 

облигаций, обеспечивая возможность государству оплаты части его расходов, превышающих 

доходы казны, т.е. финансируя дефицит государственного бюджета. Очевидно, что 

государственная власть пока не нашла наиболее эффективные инструменты для снижения 

расходов государства, так как расходы превышают доходы. И как видно, больше всего средств 

направлено на развитие и улучшение социальной политики, так как данная составляющая 

является самой важной в жизни страны. 

Кроме того, при использовании и расходовании бюджетных средств, а также при их 

распределении существуют коррупционные риски и бюджетные правонарушения, которые 

ведут к снижению эффективности работы финансовой системы. Современные методы 

административной системы предполагают свободу экономической и финансовой 

деятельности. И поэтому на фоне коррупции такая ситуация чревато злоупотреблениями 

отдельными служащими своими полномочиями для того, чтоб извлечь выгоду для себя или 

своих близких.  

В Республике Казахстан одним из главных принципов, при исполнении бюджета, 

является принцип транспарентности, согласно которому Министерство финансов публикует и 

размещает у себя на сайте данные по бюджету, то есть бюджетный процесс открыт для 

общества и средств массовой информации и обеспечивает доступ к информации на всех 

стадиях бюджетного процесса [2]. 

С сентября 2012 года запущен новый сайт Министерства финансов, который отвечает 

новым требованиям оценки эффективности деятельности министерства в сети Интернет, 

главным является то, что теперь предусмотрена возможность для проведения форумов с 

обсуждением актуальных вопросов, в том числе по исполнению бюджета и бюджетных 

приоритетов социального направления. 

Казахстан по индексу «Открытости Бюджета» оценивается с 2006 года и с каждым 

исследованием повышает свой рейтинг (2010 год – 35 баллов, 2015 год – 38 баллов, 2018           

год – 48 баллов). 

Целью экономической политики на среднесрочный период будет обеспечение 

макроэкономической стабильности и устойчивого экономического роста на запланированном 

уровне.  

Макроэкономическая стабильность будет обеспечена за счет скоординированной 

денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики и сдерживания уровня инфляции в 

планируемом коридоре 6 – 8%.  

В целях обеспечения дальнейшего роста экономики бюджетная политика в 

среднесрочном периоде будет направлена на: 

- повышение благосостояния населения; 

- модернизацию и диверсификацию экономики; 

- поддержание необходимого уровня внутреннего спроса со стороны государства [3]. 

В целом можно отметить, что основными приоритетами затрат трехлетнего бюджета 

являются:  

-выполнение государственных социальных обязательств в полном объеме; 

- обеспечение занятости населения. 

Список использованных источников: 

1. Послание Президента РК Н. Назарбаева народу Казахстана Стратегия «Казахстан - 

2050» -Новый политический курс состоявшегося государства, от 14 декабря 2014 года. 

2. Бюджетный кодекс РК. 

3. Послание Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Н.А.Назарбаева народу 

Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» 
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ  

ДІЯЛЬНОСТЮ ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ 

 

Тарахненко Л.Л. 

Науковий керівник: Хоменко Л.М., 

 к.е.н., доцент 

 Кременчуцький національний університет  

імені М. Остроградського 

 

В умовах розбудови ринкових відносин на перший етап виступають питання оцінки 

ефективності управлінської діяльності стосовно здійснення фінансових операцій та 

обґрунтування організаційно-технічних заходів по збільшенню прибутковості. Вагонобудівні 

заводи нарощують виробництво різноманітної науково місткої продукції за одночасної 

перебудови структури управління з метою розумної децентралізації та підвищення 

ефективності діяльності, як існуючих так і створюваних підрозділів. У світовій практиці 

діяльність управлінського персоналу структурних підрозділів незалежного бізнесового 

спрямування оцінюють за рівнем ефективності використання капіталу, яким вони 

оперують[1]. У вітчизняній практиці показником ефективності діяльності підприємства або 

структурних підрозділів повинен також виступати прибуток на величину інвестицій. З 

названим пов'язаний показник відношення прибутку до власного капіталу, тобто широко 

відомий коефіцієнт віддачі акціонерного капіталу. 

Професійне управління фінансовою діяльністю вимагає глибоких знань щодо 

збалансованості грошових і товарних потоків, доходів і витрат, коштів та джерел їх 

формування. Суттєво зростає значення системного вивчення фінансового стану підприємства 

в розрізі оцінки величини прибутку на інвестиції та збільшення коефіцієнту віддачі 

акціонерного капіталу. Фінансова стабільність підприємства залежить від результатів його 

виробничої та комерційної діяльності. За визначенням провідних фахівців підвищення 

фінансового стану це не гра випадку, а результат умілого управління чинниками, що 

визначають результати виробничо-комерційної діяльності підприємства[2]. Фінансова 

діяльність як складова частина виробничо-комерційної повинна спрямовуватися на 

забезпечення планомірного надходження і витрачання коштів, досягнення раціональних 

пропорцій власного і позичкового капіталу за найбільш ефективного його використання, 

збільшення коефіцієнту віддачі капіталу як показника процвітання акціонерного товариства. 

Збільшення прибутку на інвестиції визначає ефективність управлінської діяльності 

керівництва підприємства. Величину прибутку на інвестиції (Пін) розраховують як відношення 

чистого прибутку після оподаткування (Чп) до загальної суми активів (За): 

Пін = Чп / За . 

Наведений показник свідчить про ефективність використання підприємством активів 

та впевненість в майбутньому в успішній виробничій діяльності в порівняні з аналогічними 

заводами своєї галузі. 

Спеціалісти розглядають коефіцієнт прибутку на інвестиції як показник прибутковості 

й оборотності активів. Аналіз останніх публікацій стосовно збільшення прибутковості роботи 

підприємств свідчить про одночасне збільшення уваги до показника оборотності активів[6,10]. 

Наявність надмірних коштів, заморожених в активах підприємства, може слугувати 

перешкодою для зростання прибутку, як і їх надмірні витрати. Нині загальновизнана 

необхідність одночасного аналізу як коефіцієнту прибутковості, так і показника оборотності 

активів за оцінки ефективності управлінської діяльності підприємства. Розділення коефіцієнта 

прибуток на інвестиції на складові за відомою формулою Дюпона дозволяє здійснювати 

обґрунтований аналіз цих двох показників:  
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Пін = Чп / За = Чп / Прод х Прод / За = Кпр х Озакт; 

де Прод – величина продаж; Кпр – коефіцієнт прибутковості; Озакт – оборотність загальної 

суми активів. 

Розподіл прибутку на інвестиції на складові дозволяє виокремити здатність топ-

менеджерів акціонерного товариства ефективно управляти активами при одночасному 

виваженому контролі за витратами. Коефіцієнт прибутковості, як відсоток прибутку 

отриманий від продаж, свідчить про рентабельність або ефективність здійснення фінансових 

операцій. З іншої сторони, оборотність загальної суми активів, як кількість операцій, за яких 

розміщені в активах інвестиції обертаються в продовж року з результатом утіленим у 

величину продаж, надає можливість оцінити рівень ефективності використання активів 

підприємства. 

В провідних компаніях світу фінансові менеджери широко використовують розподіл 

показника прибутку на інвестиції на складові з метою опрацювання та впровадження 

ефективної стратегії капіталовкладень[3]. Коефіцієнт прибутковості та оборотність загальної 

суми активів науковцями трактуються відповідно як маржа і оборотність. Такий розподіл 

показника прибутку на інвестиції створює ряд переваг в порівняні з початковою формулою і 

дозволяє: визнати оборотність як ключовий момент при визначені загального прибутку по 

капіталовкладенням тобто рентабельність і оборотність виступають провідними факторами в 

збільшені загальної дохідності; трактувати обсяг продаж як провідний показник оцінки 

ефективності використання активів; взаємно урівнювати маржу і оборотність в процесі 

удосконалення діяльності підприємства, тобто невисока оборотність може бути компенсована 

високою рентабельністю, і навпаки.  
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Реформа децентралізації зумовила посилення ролі місцевого самоврядування в 

забезпеченні розвитку територіальних громад. Більш широкі повноваження потребують 

належного фінансування, особливо в умовах пандемії та погіршення економічної ситуації, які 

пред’являють вищі вимоги до органів влади для вирішення проблем і задоволення потреб 

громадян. Проте фінансова спроможність місцевих бюджетів в Україні залишається 

недостатньою. Про це свідчать висока частка міжбюджетних трансфертів у структурі доходів, 

низька фіскальна роль місцевих податків, фактично нерозвинена практика місцевих 

запозичень. Так, у загальному обсязі доходів місцевих бюджетів України частка місцевих 

податків і зборів становила у 2017 р. – 10,5%, 2018  р. – 10,9%, 2019 р. – 13,1%, за 9 місяців 

2020 р. – 16,1%. 

Серед можливостей, які наразі можуть посилити фінансову спроможність місцевого 

самоврядування, – залучення зовнішніх фінансових ресурсів. Дані показують, що Україна не 

використовує належним чином потенціал цього джерела, і зокрема, доступ до надходжень від 
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ЄС, який відкрився завдяки підписаній Угоді про асоціацію України з ЄС. Отримання 

фінансування від країн-донорів потребує також управлінської спроможності – здатності 

раціонально й ефективно управляти коштами і досягати запланованих результатів, які 

спрямовані на вирішення важливих завдань розвитку. 

Спроможність органів влади всіх рівнів як передумова для отримання міжнародної 

донорської допомоги закладена в принципах, розроблених на міжнародному рівні, якими 

встановлено вимоги до країн-реципієнтів і країн-донорів [5]. 

В 2007р. Україна приєдналася до Паризької декларації щодо підвищення ефективності 

зовнішньої допомоги [6]. В ній визначені такі вихідні принципи її надання: відповідальність, 

гармонізація та узгодження надання допомоги, орієнтація на результати, взаємна підзвітність, 

пріоритет національних стратегій і процедур, принцип спільної участі, а також принцип 

«більше за більше». 

До ключових заходів, які мають сприяти підвищенню ефективності зовнішньої 

допомоги країнам-реципієнтам, належать: 

 вироблення чітких національних стратегій розвитку країн-партнерів та забезпечення 

їхньої реалізації; 

 посилення необхідних рамок діяльності країн-партнерів (зокрема, планування, 

бюджет, оцінка йоговиконання); 

 

Таблиця 1 

Окремі показники доходів місцевих бюджетів України 

 

 2017 2018 2019 
2020 

(9 місяців) 

УСЬОГО 

ДОХОДІВ, грн. 
502 098 306 944,90 562 421 811 822,64 560 531 342 386,09 336 426 192 785,32 

Податкові 

надходження 
201 005 127 708,18 232 532 878 063,71 270 545 799 479,87 203 446 986 885,05 

Місцеві податки і 

збори 
52 586 841 968,86 61 026 448 450,58 73 575 310 119,55 54 183 772 840,39 

Надходження від 

ЄС, урядів 

іноземних держав, 

міжнародних 

організацій  

23 802 452,82 94 181 428,80 44 299 840,87 132 888 314,27 

Міжбюджетні 

трансферти 
272 602 946 499,72 298 939 706 441,17 260 302 024 417,82 116 623 539 486,35 

У відсотках до підсумку 

УСЬОГО 

ДОХОДІВ, % 
100 100 100 100 

Податкові 

надходження 
40,03 41,34 48,27 60,47 

Місцеві податки і 

збори 
10,47 10,85 13,13 16,11 

Надходження від 

ЄС, урядів 

іноземних держав, 

міжнародних 

організацій  

0,0047 0,017 0,008 0,039 

Міжбюджетні 

трансферти 
54,29 53,15 46,44 34,67 

[1], [2], [3], [4] 
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 поліпшення узгодження зовнішньої допомоги з пріоритетами, системами та 

процедурами країни-партнера й стимулювання зміцнення їхнього потенціалу. Це означає, що 

усебічна допомога донорів має ґрунтуватися на національних стратегіях розвитку, діяльності 

відповідних закладів та процедурах країни-партнера; 

 підвищення рівня підзвітності країн-донорів і країн-партнерів перед своїми 

громадянами й парламентами щодо розробки політичних курсів, стратегій та забезпечення 

їхнього виконання; 

 уникнення дублювання заходів і забезпечення більш раціональної донорської 

діяльності для максимального підвищення її економічної ефективності. 

Ключовими проблемами, які перешкоджають отриманню зовнішньої допомоги є 

недостатня розвиненість системи заходів, спрямованих на забезпечення розробки й виконання 

національних стратегій розвитку, орієнтованих на досягнення конкретних результатів, у 

країнах-партнерах, а також недостатній рівень інтеграції глобальних програм й ініціатив до 

внутрішніх стратегій розвитку країн-партнерів 

Для залучення зовнішньої допомоги, яка сприятиме цілям місцевого розвитку, органи 

місцевого самоврядування в Україні мають дбати про розбудову власної спроможності щодо 

ефективного управління. Зокрема, це передбачає такі ключові заходи, як розроблення 

місцевих стратегій, які мають бути узгоджені як з національними стратегіями, так і відповідати 

глобальним програмам та ініціативам; Виконання цього завдання залежить також від 

центральних органів влади, які повинні організувати і підтримувати постійний діалог з 

місцевим рівнем і залучати органи влади всіх рівнів до вироблення національних стратегічних 

документів. Крім того, місцеві стратегії повинні знаходити свою подальшу реалізацію в 

ухвалених бюджетних програмах на основі середньострокового бюджетування. Сама якість 

розроблених стратегій, дорожніх карт, бюджетних програм має ґрунтуватися на ретельному 

соціально-економічному аналізі та містити обґрунтовані результативні показники. Також 

зовнішня допомога передбачає спільну участь, що означає необхідність консолідації 

внутрішніх фінансових зусиль органів місцевого самоврядування та бізнесу. Тому, місцева 

влада повинна налагодити діалог з місцевим бізнесом, залучати його для реалізації 

пріоритетних напрямів місцевого розвитку, створювати загальне сприятливе середовище для 

інвестицій. 

Як висновок, можна констатувати, що масштабне залучення зовнішнього фінансування 

для місцевого розвитку поки що залишається потенційним джерелом для України. Головним 

напрямом реалізації цього потенціалу виступає розбудова спроможності органів місцевого 

самоврядування, яка покликана сформувати здатність управляти отриманими коштами та 

забезпечити їх ефективне використання. 
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В  сучасних умовах збільшення обсягів бюджетних потоків, забезпечення їх 

ефективного формування та використання  до органів Державного казначейства України, яке 

є головним суб’єктом в бюджетному процесі на стадії виконання бюджетів, підвищуються 

вимоги щодо якісного і ефективного виконання ними своїх функцій.  

Казначейська служба входить до системи електронних платежів Національного банку 

України. Сучасні тенденції розвитку вимагають постійного вдосконалення. Впровадження 

автоматизованої системи обліку виконання бюджетів АС «Є-Казна» стало  ефективним 

інструментом обслуговування дохідної і видаткової частини бюджетів та управління 

бюджетними коштами.  

З метою вдосконалення організації виконання бюджету в  органах Держказначейства 

України впроваджуються  різні інноваційні проекти. 

  З 2018 року запроваджено централізовану модель виконання дохідної частини 

бюджетів, головною метою якої є оптимізація процесу управління державними фінансами 

шляхом забезпечення керівництва Казначейства повною та достовірною інформацією про 

фактичні надходження податків та зборів до бюджетів в режимі реального часу протягом 

операційного дня. В результаті забезпечено адаптацію АС "Є-Казна" до централізації рахунків 

за надходженнями. 

З 2019 р. впроваджується централізація видатків розпорядників та одержувачів коштів 

місцевих бюджетів, тобто здійснено  відкриття видаткових рахунків розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів місцевих бюджетів на єдиному МФО Казначейства. Відкриття 

всіх дохідних та видаткових рахунків держави на  централізованому МФО Казначейства та їх 

адміністрування на єдиному технологічному майданчику сприятиме зменшенню витрат на 

підтримку територіальних центрів обробки інформації, прийнятті управлінських рішень на 

основі оперативної  інформації, отриманій  в режимі реального часу,  забезпеченню інтеграції 

з обліковими системами Державної фіскальної служби України (електронний кабінет 

платника),  посиленню захисту інформації у внутрішній платіжній системі Казначейства.  

Процеси модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в 

державному секторі та запровадження Національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку в державному секторі поставили перед Казначейством важливу задачу - створення 

системи подання електронної звітності клієнтами Казначейства АС «Є-Звітність», яка і 

реалізується в його органах з 2018 року. Основні переваги створення системи подання 

електронної звітності:  подання звітності до Казначейства не виходячи з офісу через мережу 

Інтернет, автоматичний аналіз та перевірка звітності, виключення людського фактору та 

помилок в обрахунках,  створення електронного архіву фінансової та бюджетної звітності та 

інші. 



 

 

74 

 

Одним з пріоритетних напрямків розвитку системи казначейства є впровадження 

електронного документообігу із застосуванням електронно-цифрового підпису, зокрема, через  

систему дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства — Казначейство» (СДО), який 

призначений для надання розпорядникам, одержувачам бюджетних коштів та іншим клієнтам 

віддаленого доступу за допомогою мережі Інтернет до інформаційних ресурсів Державного 

казначейства для автоматизації процесу виконання бюджетів усіх рівнів.  

У 2019 році  Казначейство продовжило роботу по залученню клієнтів до дистанційного 

обслуговування з використанням сучасних Інтернет-технологій та кваліфікованого 

електронного підпису. Станом на 01.01.2020 року договори на обслуговування через СДО 

уклали  37824 установи, що на 18% більше, ніж станом на 01.01.2019 року (32061 установа) 

[1]. У 2019 році СДО було доповнено новими функціональними можливостями: додано 

окремий модуль для роботи з Єдиною мережею розпорядників та одержувачів коштів 

державного та місцевих бюджетів.  

На сьогоднішній день система дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства – 

Казначейство» за своєю функціональністю охоплює фактично весь спектр бюджетних 

операцій та забезпечує максимально високий рівень захисту інформації та безпеку фінансових 

потоків держави. 

Зазначені новації вимагають забезпечення учасників бюджетної системи сучасною 

комп’ютерною технікою, створення швидкісних та резервних каналів зв’язку та розподілу 

навантаження по інформаційним потокам, облаштування робочих місць з дотриманням вимог 

нормативно-правових актів з питань технічного захисту інформації. Для цього в органах 

Державного казначейства реалізуються бюджетні програми, які затверджуються на рівні 

державного і місцевих бюджетів. 

Так, наприклад, для удосконалення казначейського обслуговування виконання 

міського бюджету м. Кременчука розроблена і прийнята до виконання у 2020 р. відповідна 

бюджетна програма, обсяг фінансування якої  

50 тис. грн., а джерело  фінансування -  кошти міського бюджету у вигляді субвенції з 

місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та 

культурного розвитку регіонів,  відповідно до ст. 85 Бюджетного кодексу України [2]. 

Реалізація  цієї програми сприятиме модернізації роботи Казначейства у м. Кременчук 

щодо виконання місцевого бюджету, а саме: створення єдиної бази нормативно-довідкової 

інформації, включаючи єдиний реєстр та функціонально повну мережу розпорядників 

(одержувачів) бюджетних коштів; оперативність взяття зобов'язань розпорядниками коштів та 

поєднання цього процесу з вдосконаленням планування видатків розпорядниками коштів, що 

позитивно впливатиме на зменшення залишків коштів на рахунках розпорядників коштів;  

одержання головними розпорядниками коштів в режимі реального часу повної, достовірної та 

детальної інформації про фінансові зобов'язання та касові видатки; забезпечення надання 

інформації по казначейському обслуговуванню міського бюджету  Кременчука та подання 

звітності з метою прийняття управлінських рішень. 

Отже, проведення заходів щодо модернізації роботи Державного казначейства сприяє 

більш якісному і ефективному казначейському обслуговуванню виконання бюджетів. 
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БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У МІСТІ КРЕМЕНЧУЦІ 
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Науковий керівник: Глухова В.І., 

 к.е.н., доцент 

Кременчуцький національний університет  

імені Михала Остроградського  

 

Реформування галузі охорони здоров’я  посилює увагу в теоретичній і практичній 

площинах до формування її фінансових ресурсів, зокрема за рахунок коштів місцевих 

бюджетів. 

Аналіз забезпеченості бюджетними коштами розвитку галузі охорони здоров’я у м. 

Кременчуці розпочнемо з порівняльного аналізу динаміки видатків на охорону здоров’я у 

складі  видатків місцевих бюджетів України, Полтавської області і м. Кременчука (табл.1).  

Як  бачимо з табл. 1, всі видатки на  медичну галузь  міста з місцевого бюджету за 2016-

2018 рр. зросли на 50%.  Питома вага  цих видатків у всіх видатках місцевого бюджету з 

міжбюджетними трансфертами за даний період  скоротилася з 14% до 13,6%. Якщо  порівняти 

місце і роль  видатків на  медицину у всіх видатках місцевих бюджетів в цілому по Україні  та 

по Полтавській області, то спостерігаємо, що  у видатковій частині останніх закладено значно 

більше фінансування на охорону здоров’я. 

 

 

Таблиця 1 

Порівняльний аналіз динаміки видатків на охорону здоров’я у складі  видатків 

місцевих бюджетів України, Полтавської області та м. Кременчука,  

млн. грн. [1,2,3] 

     Показники 

 

2016 2017 2018 Відхилення, 

% 

1 Видатки місцевих бюджетів 

України 

350510,2 496090,7 570583,7 62,8 

2 Видатки  місцевих бюджетів 

України  на охорону здоров’я 

63038,8 85663,0 93233,9 47,9 

3 Питома вага, %  (2:1)х100 

 

18,0 17,3 16,3 -0,09 

4 Видатки місцевих бюджетів 

Полтавської обл. 

14173,6 20259,8 23055,3 62,7 

5 Видатки  місцевих бюджетів 

Полтавської обл. на охорону 

здоров’я 

2336,6 3511,7 3704,1 58,5 

6 Питома вага, %  (5:4)х100 16,5 

 

17,3 16,1 -0.02 

7 Видатки бюджету м. Кременчука 1746,7 2445,1 2696,8 54,4 

8 Видатки  місцевого бюджету 

Кременчука  на охорону здоров’я 

245,4 343,2 367,1 50,0 

9 Питома вага, %  (8:7)х100 

 

14,0 14,0 13,6 -0,03 

         

У м. Кременчуці при розподілі бюджетних коштів, бюджетному плануванні й 

фінансуванні  варто більше уваги звертати на  потреби галузі охорони здоров’я, які в умовах 
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проведення  реформування   значно зростають. Аналіз структури фінансування за напрямами 

засвідчив, що переважну частину коштів у м. Кременчук витрачають на  лікарні, інші заходи 

в галузі медицини ( рис.1) [2, 3]. 

 
         Рис.1 Структура видатків на охорону здоров'я за функціональною класифікацією, %  

 

Також  на основі звітності  було проведено аналіз  фінансування видатків на охорону 

здоров’я в м. Кременчуці з різних  бюджетних джерел (табл 2).  

Таблиця 2 

Аналіз фінансування видатків на охорону здоров’я в м Кременчуці з різних  

бюджетних джерел, млн. грн. [2, 3] 

 

 2016 2017 2018 Темп 

росту, 

 сума % сума % Сума %  

Медична 

субвенція 

149,8 61,1 188,6 55,0 177,3 48,3 1,18 

Субвенція на 

відшкодування 

вартості ліків 

48,8 19,9 3,2 0,9 0,6 0,2 0,01 

Власні кошти 

місцевого 

бюджету 

46,7 19,0 151,4 44,1 189,2 51,2 1,1 

Всього 245,3 100 343,2 100 367,1 100 1,5 

             

Отже, досвід по місту Кременчуку підтверджує загальну тенденцію по місцевих 

бюджетах України щодо активного фінансування  медичних потреб власними коштами 

місцевого бюджету. 

 Аналіз фінансування  галузі за економічною класифікацією показав, що близько 98% 

видатків спрямовуються  на поточні потреби. Видатки на закупівлю обладнання чи проведення 

ремонтів у закладах охорони здоров'я, які сприяють покращенню рівня якості надання 

медичних послуг з бюджету, є дуже мізерними.  

Рівень виконання плану фінансування видатків на охорону здоров’я у місті є досить 

високим: у 2016-2018 роках відповідно 97,4%, 98,7%, 96,3%. у той час, як по всіх місцевих 

бюджетах України він був в середньому виконаний на  95%. Основними причинами не повного 
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виконання видатків бюджету міста є невиконання доходної частини бюджету.  

Однак, незважаючи на  обмежені фінансові ресурси для фінансування галузі, в місті 

проводиться активна робота щодо реформування, запровадження  важливих бюджетних 

програм, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету. 

Однією з перших програм, яка розпочалася впроваджуватися в місті, була програма 

«Пологові сертифікати». Ці сертифікати передбачають  повне медичне обслуговування 

зареєстрованих у Кременчуці вагітних жінок  під час вагітності та  включаючи  пологи. На ці 

цілі спрямовуються кошти міського бюджету. Програма діє з 2016 року і спрямована на повне 

забезпечення вагітних у веденні вагітності та пологів. Важливо зазначити, що дана програма 

була однією із перших в Україні. Також діють програми «Стоп Інфаркт», «Доступна 

аптека», цільова  програма лікування онкологічних та гематологічних захворювань та інші. 

Варто зазначити, що  з 2018 р. у фінансуванні закладів охорони здоров’я міста 

Кременчука, як в цілому по Україні, відбулися кардинальні зміни. 

В обсяги медичної субвенції на надання вторинної медичної допомоги та субвенції 

місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 

захворювань враховано видатки лише на І квартал.  

З 1 квітня 2019 р. через Національну службу здоров’я України здійснюється: 

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань; реалізація за 

програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги на умовах 

співфінансування з місцевих бюджетів. Так, наприклад, для закупівлі ангіографічного 

обладнання  передбачено з міського бюджету м. Кременчука  не менше 50%, решта - з 

державного бюджету. 

Отже, галузь охорони здоров’я  в умовах  реформування потребує все більше 

фінансових ресурсів. Державне фінансове забезпечення її в регіонах продовжується за рахунок 

коштів  державного бюджету, а також  коштів місцевих бюджетів. 
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Одним із ефективних фіскальних важелів для різних податкових систем є 

оподаткування фізичних осіб. Податок на доходи фізичних осіб є вагомим у системі прямого 

оподаткування в Україні. Традиційно оподаткування доходів фізичних осіб є однією із 

основних складових формування всіх податкових надходжень бюджету, відтак фіскальна 

функція податків чітко виявляється саме  через податок з доходів фізичних осіб (ПДФО). В 

умовах кризових явищ в економіці і дефіцитності централізованих фінансових ресурсів 

актуальними   є  дослідження фіскальної ролі ПДФО. 

https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu
https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu
https://www.kremen.gov.ua/
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        Вагомий внесок у питання дослідження питань оподаткування доходів фізичних осіб 

зробили такі вчені:  В. Андрущенко, О. Василик, В. Опарін, С. Онишко,  Т. Паєнтко,  Л. 

Сідельникова, А. Соколовська, В. Федосов, І. Чугунов  та інші. 

ПДФО є загальнодержавним податком, але одночасно із надходженнями в державний 

бюджет, відіграє значну роль у наповненні доходної бази місцевих бюджетів. За останні 4 роки 

його частка в податкових доходах місцевих бюджетів коливається від 55% до 60% [2]. 

Платниками податку на доходи фізичних осіб, згідно Податкового кодексу України [1], 

є фізичні особи-резиденти, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні, фізичні 

особи-нерезиденти, які отримують  доходи з джерела їх походження в Україні (крім 

нерезидентів, які отримують доходи в Україні безпосередньо від провадження дипломатичної 

чи прирівняної до неї міжнародним договором України діяльності); податкові агенти — 

юридичні особи (підприємства, їх філії) та фізичні особи, представництва нерезидента, на які 

накладено обов'язок нараховувати, утримувати та сплачувати ПДФО від імені та за рахунок 

платника податку. 

Базова ставка ПДФО з 2016 року зросла  з 15% до 18%, посилюючи фіскальний тиск на 

платників податку.  

ПДФО формує істотну частину доходів бюджету держави,  демонструє стабільну 

позитивну  динаміку надходжень до бюджетів усіх рівнів. 

          Проаналізуємо динаміку ПДФО і його частки в доходах бюджету України за 2016-2019 

роки (таблиця 1). 

 

Таблиця  1 

Динаміка ПДФО і його частки у доходах бюджетів України  

  2016 2017 2018 2019 Темп 

росту 

Доходи Зведеного 

бюджету, млн грн 

782 859,5 1 016 969,5 1 184 290,8 1289849,2 1,65 

Доходи державного 

бюджету, млн грн 

612 111,6 787 474,1 920 808,7 989619,9 1,62 

Доходи місцевих  

бюджетів, млн грн 

170 747,9 229 495,4 263 482,1 300229,3 1,75 

ПДФО, млн грн 138 781,8 185 686,1 229 900,6 275458,5 1,98 

ПДФО до державного 

бюджету, млн грн 

59 810,5 75 033,4 91 741,8 109954,1 1,84 

ПДФО до місцевих 

бюджетів, млн грн 

78 971,3 110 652,7 138 158,8 165504,4 2,1 

Частка ПДФО у 

доходах Зведеного 

бюджету, % 

17,7 18,3 19,4 21,4 1,2 

Частка ПДФО у 

доходах державного 

бюджету, % 

9,8 9,5 10,0 11,1 1,13 

Частка ПДФО у 

доходах місцевих 

бюджетів % 

46,3 48,2 52,4 55,5 1,2 

Джерело: розраховано автором на основі [2] 

 

Як свідчить аналіз, за 2016-2019 рр. темп росту ПДФО до усіх рівнів бюджетів 

перевищує темпи зростання доходів державного, місцевих і зведеного бюджету України. 

Частка  ПДФО в доходах зведеного бюджету  в 2019 р. становила 21,4%, державного – 11,1%. 
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Варто зазначити, що найбільше фіскальну роль відіграє ПДФО щодо місцевих бюджетів, 

формуючи більше половини їх доходної бази ( у 2019 р. 55,5%). 

Динаміка податку з доходів фізичних осіб  в цілому і в розрізі видів бюджетів, а також 

структура його обсягів відносно державного й місцевих бюджетів  унаочнена на рис.1, 2.  

          
                 Джерело: побудовано автором на основі [2] 

 

Рис. 1  Динаміка ПДФО до бюджетів різних рівнів  в Україні, млн. грн. 

 

 
           Джерело: побудовано автором на основі [2] 

 

Рис.2  Співвідношення надходження ПДФО до державного  та місцевих бюджетів 

України за 2016-2019 рр., %  

 

Як видно з табл. 1 і рис. 1,2., темп росту ПДФО до місцевих бюджетів більший, ніж до 

державного, відповідно і по структурі частка ПДФО до місцевих бюджетів зросла на 1,2%, а  

до державного – зменшилася на 3,2%, що пов’язано з процесами фінансової децентралізації.  

Отже, останніми роками зростає фіскальна роль ПДФО. Однак, оскільки цей податок  

лягає тягарем на доходи населення, тому в податковій політиці варто активно розробляти 

заходи щодо посилення і регулюючої функції  ПДФО. 

Список використаних джерел: 
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storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu (дата звернення 10.11.2020). 
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студентка 6 курсу 

Науковий керівник: Шаповал Л.П., 

 к.е.н., доцент 

Кременчуцький національний університет 

 імені Михайла Остроградського 

 

Особливість діяльності страховиків полягає в отриманні доходу не лише від страхової, 

а й від інвестиційної діяльності, яка дозволяє акумулювати додаткові надходження від 

розміщення власних та залучених коштів. Вона виступає основним фактором забезпечення 

ефективного функціонування страхової компанії, тому важливо постійно проводити оцінку 

якості управління інвестиційною діяльністю. Для цього здійснюється розрахунок 

інтегрального показника, який базується на розрахунку співвідношення різних абсолютних 

показників фінансової діяльності страховою між собою. 

Практична цінність запропонованої методики полягає в отриманні можливості 

оперативного відстеження та виявленні слабких сторін в системі управління інвестиційною 

діяльністю [1]. Моніторинг при цьому ведеться за наступними напрямками: 

1) якість управління інвестиційними витратами з позиції прагнення страховика до 

відносної економії загальних витрат, пов'язаних з інвестиційною діяльністю [27, с. 69]; 

2) якість управління інвестиційним портфелем з позиції збалансованості його 

ліквідності, прибутковості, рівня фінансових ризиків та забезпечення, таким чином, його 

оптимальної структури; 

3) якість управління інвестиційними активами (сукупними або за окремими видами) з 

позиції адекватності вибору конкретних інвестиційних активів в порівнянні з 

альтернативними варіантами [3]. 

Об’єктом дослідження було обрано ПрАТ «Страхова компанія «Провідна», яка входить 

до Топ-10 провідних компаній України. Основним видом діяльності компанії є надання 

страхових послуг за видами страхування іншими ніж страхування життя. 

На основі даних річних звітностей ПрАТ «СК «Провідна» за 2017-2019 рр. [2] було 

проведено розрахунок відносних показників оцінки якості управління інвестиційною 

діяльністю страховика (табл. 1). 

Таблиця 1 

 

Результати розрахунку відносних показників оцінки якості управління інвестиційною 

діяльністю ПрАТ «СК «Провідна» за 2017-2019 рр. 

 

Показник 2017 2018 2019 
Відхилення 

+/- 

Інвестиційна вартісна маржа (К1) 0,96 0,26 0,98 0,02 

Частка чистого інвестиційного доходу в 

сукупному інвестиційному доході (К2) 
-25,83 -0,34 -44,77 -18,95 

Інвестиційний спред (К3) -0,96 -0,003 -0,61 0,35 

Коефіцієнт відношення інвестиційних 

доходів 

до інвестиційних витрат (К4) 

-0,04 -0,74 -0,02 0,02 
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На основі отриманих результатів страхова компанія може швидко реагувати на появу 

негативних тенденцій в системі управління інвестиційною діяльністю шляхом розробки 

комплексу заходів щодо її оптимізації. 

Розрахуємо на основі системи відносних показників інтегральний показник якості 

управління інвестиційною діяльністю (в балах) наступним чином (1) [1]: 

 

ІК = 1,6К1 + 2,3К2 + 37,3К3 + 1,6К4.                            (1) 

 

Коефіцієнти, що використовуються при обчисленні інтегрального показника, 

характеризують різні якісні сторони побудови системи управління інвестиційною діяльністю 

страхової компанії. При цьому їх зростання в динаміці оцінюється однаково позитивно. Вагові 

коефіцієнти для кожного відносного показника, використовуваного для обчислення 

інтегрального показника якості, були визначені за допомогою застосування дисперсійного 

методу [3]. 

Оціночна шкала для інтерпретації рівня інтегрального показника якості управління 

інвестиційною діяльністю російських страхових компаній представлена в табл. 2 [1].  

Запропонована методика оцінки якості управління інвестиційної діяльністю страхових 

компаній дозволяє систематично здійснювати моніторинг якості. Відстежуючи динаміку 

показників за період, можна робити висновки про наявність чи відсутність тенденції 

поліпшення якості. 

 

 

Таблиця 2 

 

Оціночна шкала для інтерпретації рівня Ік страхових організацій 

 

Критерійний інтервал 

значень Ік 
Інтерпретація 

До 4,1 бала 

Неефективне управління інвестиційною діяльністю, 

тому визначати рівень якості управління не має 

сенсу 

Від 4,1 до 4,3 бала 
Надмірно низький рівень якості управління інвестиційною 

діяльністю 

Від 4,3 до 4,8 бала Низький рівень якості управління інвестиційною діяльністю 

Від 4,8 до 5,0 Середній рівень якості управління інвестиційною діяльністю 

Від 5,0 до 5,2 Якість управління інвестиційною діяльністю помірно високе 

Від 5,2 до 5,9 бала Якість управління інвестиційною діяльністю досить високу 

Понад 5,9 Якість управління інвестиційною діяльністю дуже високе 

 

Методика має універсальний характер, що обумовлює її практичну значимість для 

будь-якої страхової компанії. Результати розрахунку інтегрального показника якості 

управління інвестиційною діяльністю ПрАТ «СК «Провідна» представлені на рис. 1. 
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Рис. 1 Динаміка інтегрального показника якості управління інвестиціями ПрАТ «СК 

«Провідна» за 2017-2019 рр. 

 

Виходячи з оціночної шкали, управління інвестиційною діяльністю у ПрАТ «СК 

«Провідна» протягом 2017-2019 рр. неефективне. Така ситуація склалась внаслідок отримання 

збитку від інвестиційної діяльності.  В наслідок цього за досліджений період ми побачимо, що 

значення коефіцієнта скоротилось на 32,3%.  

Отже, компанія потребує пошуків напрямів вдосконалення управління інвестиційною 

діяльністю страхової, при наявності вільних страхових резерви для їх мобілізації. У зростанні 

інвестиційного доходу зацікавлені як компанія, так і інвестори, оскільки це дозволить компанії 

скоротити збиток та отримати прибуток, а інвесторам успішно застосувати власний капітал.  
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СЕКЦІЯ 3 

РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ТА ІНШОГО ФІНАНСОВОГО 

ПОСЕРЕДНИЦТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО 

ПОКРАЩЕННЯ  ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ 

КОМПАНІЙ 

 

Степаненко А.О., магістр  

Науковий керівник: Шаповал Л.П., 

к.е.н., доцент  

Кременчуцький національний університет 

 імені М. Остроградського 

 

Екoнoмічнe ceрeдoвищe, в якoму функціoнують cьoгoдні вітчизняні cтрaхoві 

компанії, характеризується нecтaбільніcтю, щo підтвeрдилa нeгтивнa динaмікa рoзвитку ринку 

cтрaхoвих послуг у пeріoд фінaнcoвoї кризи. Сьoгоьдні cтрaхoвий ринoк Укрaїни пeрeживaє 

не найкращий чac. Цe пoв’язaнo в пeршу чeргу з eкoнoмічнoю та банківською кризoю, війc-

ькoвим cтaнoм в крaїні, зі змeншeнням підкoнтрoльнoї Україні території, тa знижeнням 

плaтocпрoмoжнocті cпoживaчів cтрaхoвих пocлуг.  

Прoблeми діяльнocті страхових компаній в Укрaїні зaлишaютьcя нeвирішeними і пo-

трeбують особливої уваги нe лишe з тeoрeтичнo, aлe й прaктичнo. Діяльніcть cтрaхoвих 

компаній є дocить cпeцифічнoю, aджe зaміcть клacичнoгo тoвaру, нa ринку такі компаній прo-

пoнують ocoбливий тoвaр – cтрaхoвий зaхиcт, зa який отримує певну плaту. Aлe нaжaль, ceрeд 

нaceлeння нaшoї крaїни нe розвинута страхова культурa тa є знaчнa cтупінь нeдoвіри дo 

страхових компаній, чeрeз нeчecну діяльніcть ocтaнніх.  

Зaрaз нa cтрaхoвoму ринку Укрaїни склалась така cитуaція, кoли у кoмпaній фaктичнo 

нe зaлишaєтьcя мoжливocтeй для значного інвeстиційнoгo дoхoду – йoгo aбo зoвcім нeмaє, aбo 

він несуттєвий. При цьoму oб’єм зoбoв’язaнь cтрaхoвих кoмпaній в більшocті випадків 

дорівнює oб’ємaм зібрaний прeмій, щo cтвoрює cитуaцію, в якій діяльність основної чacтини 

мaлих cтрaхoвиків ризикує зaвaлитиcя в нaйкoрoтші cтрoки. Тoму по аналогії з бaнківcьким 

ceктoрoм, нa ринку cтрaхoвих пocлуг віднocнo стабільно себе пoчувaють лишe кoмпaнії з 

інoзeмним кaпітaлoм, які вжe давно працюють в Укрaїні тa гoтoві підлaштoвувaтиcя під cпe-

цифічні умoви нашої країни. Тa нaжaль, тaких кoмпaній нe бaгaтo, a нoвих глобальних гравців 

Укрaїнcький ринoк нe привaблює.  

Щe oднією прoблeмoю для вітчизняних страховиків є звужeння ринку, кoли кількіcть 

клієнтів cкoрoчуєтьcя, a ті які залишаються, вимaгaють більш виcoку якіcть cтрaхoвих пocлуг.  

Звичaйнo бaнківcькa кризa значно вплинула нa cтрaхoву cфeру. Чeрeз прoблeми в цій 

cфeрі багато страхових кoмпaній втрaтили рoзміщeнні дeпoзити тa чacтину клієнтів чeрeз 

падіння банківського крeдитувaння.  

Дo вжe трaдиційних прoблeм ceктoру вaртo віднecти знaчнe зменшення обсягів прo-

дaжів нa aвтoмoбільнoму ринку, щo cуттєвo впливaє нa кількість угод пo aвтo cтрaхувaнню, a 

тaкoж cкoрoчeння туриcтичних пoтoків. Природним чином тaкoж впливaє і зaгaльнa нecтa-

більніcть в eкoнoміці крaїни, коли інфляційні прoцecи нe дaють змoгу кoмпaніям прoвoдити 

дoвгocтрoкoвe планування своєї діяльнocті.  

В середньому українські страхувальники вже втратили більше 20% клієнтів. Окрім 

вже описаних проблем, ключовими причинами такого обвалу стали всім воєнно-політичні 

проблеми: анексія Криму та військові дії на сході України. 
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Нe дивлячиcь нa вcі вищeпeрeрaхoвaні нeгaтивні cтoрoни нa українському страховому 

ринку, є тaкoж і дeякі пoзитивні тeндeнції. Тaк, наприклад, прагнення укрaїнців cтрaхувaти 

cвoї квaртири, будинки тa мaйнo пocтупoвo збільшує і рівeнь cтрaхoвoї культури в нaшій крa-

їні. B цьoму плані найбільше відрізняютьcя кoрпoрaтивні клієнти, які вce чacтішe кoриc-

туютьcя послугами добровільного мeдичнoгo cтрaхувaння для cвoгo пeрcoнaлу, і як і раніше 

досить aктивнo cтрaхують oфіcи тa вирoбничі приміщeння. Стрaхoвики функціoнують в 

умовах системних oбмeжeнь зoвнішньoгo ceрeдoвищa, ceрeд яких нaйбільш знaчущими є: 

ступінь державного рeгулювaння cтрaхoвoї діяльнocті, мoтивaція інвecтoрів, cиcтeми 

cтимулювaння пeрcoнaлу, а також мacиви інфoрмaції, щo мaють принципoвe знaчeння для рo-

звитку страхового бізнесу, рoзрoбки тa прoпoзиції cтрaхoвoгo прoдукту , пeрeвaг і 

спрямованості страхових інтeрecів клієнтів і інші умoви .  

В таких умовах страхового ринку в Україні слід виділити ключові фактори розвитку 

(рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Ключові фактори розвитку страхового ринку в Україні 

 
Слід зaзнaчити, щo нoрмaтивнo-прaвoвa бaзa, якa рeглaмeнтує cтрaхувaння, є логічно 

нeзaвeршeнoю, нecиcтeмaтизoвaнoю, нeoднoзнaчнoю. Прoцec вдocкoнaлeння зaкoнoдaвчих a-

ктів пoвинeн враховувати рівень oргaнізaції cтрaхoвoгo ринку тa будувaтиcя з урaхувaнням 

кількocті та якості oргaнізaцій, які прeдcтaвляють цeй ринoк і здійcнюють нaгляд над ним, 

рoзрoбки і впрoвaджeння cиcтeми мoнітoрингу, включaючи прoцeдури інтeрвeнції на ринок.  

 

 

Ключові фактори розвитку страхового ринку в Україні 

Нормативно-правове 

забезпечення страхової 

діяльності 

Інноваційні стратегії 

розвитку страхового ринку 

в регіонах 

Інформаційне 

забезпечення учасників 

ринку і споживачів 

страхових послуг 

Вдосконалення системи ліцензування компаній і реєстрації правил добровільного 

страхування; 

Впровадження механізму фінансового оздоровлення компаній і встановлення 

нормативів і індикаторів, які визначають, коли такий механізм вводиться, зокрема, 

правила і норми платоспроможності та фінансової стійкості; 

Створення системи контролю за операціями з надання гарантій та поручительства, 

поворотної фінансової допомоги, а також застави майнових прав і майна; 

Впровадження вимог до аудиторського висновку щодо діяльності страхової організації 

або страхового брокера; 

Створення гарантійного фонду для забезпечення виконання зобов'язань перед 

страхувальниками, особливо фізичними особами, в разі банкрутства страховика; 

Встановлення державного контролю за концентрацією капіталу на страховому ринку; 

Вступ уповноваженого органу нагляду за страховою діяльністю в Міжнародну 

асоціацію органів нагляду за страховою діяльністю, яка разом з тим буде означати 

впровадження в Україні принципів і стандартів цієї асоціації. 
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АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ЛОМБАРДІВ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 
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Діяльність українських ломбардів доволі різнобічна, але основним видом діяльності є 

миттєве надання короткотермінових та невеликих за розміром позик на власний ризик під 

заставу. Серед інших, досить активно ломбарди впроваджують такі види діяльності, як 

торгівля невідкупленими предметами застави, скупка, ремонт, виготовлення та торгівля 

ювелірними виробами, одночасно існують ломбарди, які займаються лише роздрібною 

торгівлею. 

Результати аналізу динаміки основних показників діяльності ломбардів виявили 

зростання темпів приросту більшості показників (табл. 1). Так, більше ніж на 10% відбулося 

зростання показників: суми наданих фінансових кредитів під заставу; суми погашених 

фінансових кредитів  протягом досліджуємого періоду. На 32,8% відбулося зростання у 2019 

році порівняно з 2018 роком кількості договорів, погашених за рахунок майна, наданого під 

заставу. Виявлено коливання відсотку погашених кредитів, за рахунок заставного майна в 

межах 10-14%. Встановлено, що станом на 31.12.2019 р. сума погашених фінансових кредитів 

за рахунок майна, наданого в заставу становила 2396,9  млн.грн. від загальної суми погашених 

кредитів.  

Таблиця 1 

Динаміка основних показників діяльності ломбардів 

 

Показники Станом на 

31.12.2016 

Станом на 

31.12.2017 

Станом на 

31.12.2018 

Станом на 

31.12.2019 

Темпи приросту 

2019/2018 

млн. грн. Абс. % 

Сума наданих 

фінансових кредитів 

під заставу (млн. грн.)  

16718,0 16389,0 16442,3  18178,5 1736,2 10,6 

Оціночна вартість 

майна, прийнятого в 

заставу, млн. грн  

31221,5 44484,1  19926,8  21156,4 1229,6 6,2 

Кількість наданих 

фінансових кредитів 

під заставу, тис. шт.  

11943,6 12226,3 11749,5 11766,7 17,2 0,1 

Сума погашених 

фінансових кредитів 

(млн. грн.), у тому 

числі:  

16414,7 16395,9 16139,7 17840,8 1701,1 10,5 

погашено за рахунок 

майна, наданого в 

заставу  

1837,4 2081,5 1742,8 2396,9 654,1 37,5 

Кількість договорів, 

погашених за рахунок 

майна, наданого в 

заставу, (тис. шт.)  

1264,7 1530,81 1155,5 1534,3 378,8 32,8 
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Отже ломбарди продовжують успішну функціонувати на ринку фінансових послуг в 

основному надаючи фінансові послуги фізичним особам, можливо саме цим підтримуючи їх 

фінансовий стан та надаючи можливість вижити у скрутних життєвих ситуаціях. Таким чином, 

не дивлячись на зменшення їх кількості (у 2019 році у порівнянні з 2016 роком на 9,7%), 

ломбарди залишаються одним із найбільш стабільних фінансових інститутів для фізичних 

осіб, які орієнтовані на видачу дрібних та короткострокових кредитних ресурсів. 

Основним засобом забезпечення зобов’язань за наданими ломбардом фінансовими 

кредитами є застава майна. Найбільшу питому вагу у структурі фінансових кредитів під 

заставу протягом останніх років продовжують займати вироби їз дорогоцінних металів та 

дорогоцінного каміння, що є найбільш ліквідним майном (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динаміка обсягів наданих фінансових кредитів ломбардами, млн. грн  

 

Незважаючи на те, шо економіка України визнана ринковою, але вона має свої 

особливості, які властиві перехідний економіці. З метою забезпечення прозорості, надійності 

та ефективності небанківського фінансового ринку у тому числі і ломбардної діяльності  з 1 

липня 2020 його регулювання здійснює Національний банк України. За результатами 

комплексного аналізу небанківського фінансового ринку та інвентаризації законодавства за 

секторами, НБУ підготовив «Білу книгу» із детальними пропозиціями регулювання окремих 

сегментів небанківського фінансового ринку, у тому числі і ломбардів. НБУ зазначає у звіті 

про накопичену проблематику ринку фінансових послуг акцентує увагу на актуалізації правил 

ведення діяльності, створення прозорих умов ведення бізнесу та ефективного регулювання. 

Список використаних джерел: 

1. Булій Н. О. Особливості ломбардної діяльності на ринку фінансових послуг України. 

URL: http://libfor.com/index.php?newsid=1371. 

2. Підсумки діяльності ломбардів за 2019 рік URL: 

https://nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/Lomb/lombard_2019.pdf. 

3. Офіційний сайт Національного банку України. НБУ оприлюднив підходи до 

майбутнього регулювання ринку ломбардів. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/oprilyudneno-

pidhodi-do-maybutnogo-regulyuvannya rinku-lombardiv. 

4. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг. URL: http://www.dfp.gov.ua. 
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Національний банк України 18.07.2019 р. ухвалив Положення про організацію процесу 

управління проблемними активами в банках України [1]. Відповідно до цього положення 

проблемні активи – сукупний обсяг потенційно проблемних активів, непрацюючих активів, 

стягнутого майна.  

Відповідно до Постанови № 351 – непрацюючий актив/кредит – актив, за яким 

прострочення погашення боргу перевищує 90 днів (30 днів для банків-боржників), або за яким 

контрагент неспроможний забезпечити виконання зобов’язань без стягнення забезпечення. 

Запроваджене поняття «непрацюючі активи/кредити», є максимально близьким до 

загальноприйнятого у світовій практиці поняття «non-performing exposures/loans» (NPE/NPL) 

[2]. 

Українські банки лідирують за часткою непрацюючих кредитів у світі: станом на 

01.04.2019 р. вона становила 51,7% кредитного портфеля платоспроможних банків, або 599 

млрд. грн., 85% – це корпоративні борги. Закономірним наслідком стало різке зниження рівня 

«фінансового наповнення» економіки. Так, рівень монетизації скоротився з 59% у 2014 р. до 

35% у 2018 р., рівень покриття ВВП кредитами – відповідно з 61% до 29%, кредитами у 

корпоративний сектор – з 48% до 24%.Отже, якщо врахувати ще й той факт, що понад 

половину кредитного портфеля банків становлять непрацюючі кредити (табл.1), ситуацію з 

кредитуванням банківською системою економіки країни можна трактувати як критично 

незадовільну. Накопичені проблемні активи негативним чином впливають на регулятивний 

капітал банків, стримують відновлення кредитування економіки та є суттєвою перешкодою 

стимулювання економічного зростання та підвищення інвестиційної привабливості країни. 

 

Таблиця 1 

 

Основні показники кредитної діяльності банків України протягом 2017-2019 рр., млн. грн 

 

Показники 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Відхилення 

Абс., 

млн. грн 

Відн., 

% 

Активи банків 1 876 037 1 935 188 1 982 628 106 591 5,68 

Кредити надані 1 090 914 1 193 558 1 097 595 6 681 0,61 

Міжбанківські кредити 22 046 28 888 31 368 9 322 42,28 

Кредити юридичним особам 892 900 959 601 847 259 -45 641 -5,11 

Кредити фізичним особам 174 448 202 202 214 252 106 591 5,68 

Резерв під заборгованість 

банків 
511 062 556 445 492 229 -18 833 -3,69 

Частка непрацюючих 

кредитів у загальній сумі 

кредитів, % 

54,5 52,8 48,4 -6,1 -11,19 
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З метою вирішення даної проблеми Національний банк ухвалив Положення про 

організацію процесу управління проблемними активами в банках України [1]. Схвалення 

документу стало черговим кроком у спрямуванні роботи банків на зниження рівня 

непрацюючих кредитів, висока частка яких визначена одним з системних ризиків для 

фінансової стабільності України. Положення визначає: 

- перелік проблемних активів (потенційно проблемні; непрацюючі активи; стягнуте 

майно, що перейшло у власність банку на підставі реалізації прав заставодержателя); 

- складові процесу управління проблемними активами (система раннього реагування; 

запровадження інструментів врегулювання заборгованості за непрацюючими активами; 

управління стягнутим майном); 

- вимоги до організаційних аспектів управління проблемними активами (наявність 

трирічної стратегії та оперативного плану скорочення рівня та обсягу таких активів; створення 

окремого підрозділу роботи з непрацюючими активами; моніторинг ефективності процесу). 

Запровадження зазначених вимог спрямоване на створення комплексного процесу 

управління проблемними активами, контроль за яким має забезпечуватись радою банку. 

Однією із складових організації процесу управління проблемними активами є 

запровадження системи раннього реагування, яка має забезпечити виявлення на ранньому 

етапі потенційно проблемних активів та управління ними. Першим кроком процесу 

управління проблемними активами є запровадження системи раннього реагування, яка 

включає: ідентифікацію боржників/контрагентів з ознаками потенційної проблемності та 

боржників/контрагентів, які не мають наміру співпрацювати з банком щодо повернення 

заборгованості; віднесення боржника/контрагента до відповідного сегмента, визначення та 

запровадження відповідних заходів з метою недопущення зростання обсягів простроченої 

заборгованості боржника/контрагента перед банком, уключаючи застосування до б 

оржника/контрагента інструментів врегулювання заборгованості; моніторингвиконання та 

аналіз ефективності запроваджених банком заходів. 

Система індикаторів раннього попередження визначає кількісні та якісні ІРП в  розрізі 

боржників/контрагентів – юридичних та фізичних осіб, які характеризують: 

1) фінансову та операційну діяльність боржника/контрагента – юридичної особи, 

фінансовий стан боржника/контрагента – фізичної особи,  уключаючиінформацію щодо 

обставин, які найближчим часом можуть  призвести до виникнення у боржника/контрагента 

труднощів з обслуговуванням заборгованості; 

2) забезпечення/заставу за кредитними операціями; 

        3) поведінкові характеристики боржника/контрагента, уключаючи наявну негативну 

інформацію про боржника/контрагента, отриману із зовнішніх джерел з урахуванням даних 

щодо кредитної історії боржника/контрагента; 

4) зміни в економічному середовищі, уключаючи зміни в окремих секторах економіки, 

сегментах ринку, в яких боржники/контрагенти банку здійснюють діяльність, та/або зміни в 

яких можуть мати суттєвий вплив на діяльність боржників/контрагентів. 

Отже, запровадження системи раннього реагування має забезпечити виявлення на 

ранньому етапі потенційно проблемних активів та управління ними. Основним 

інструментарієм цієї системи мають стати визначені банком індикатори раннього 

попередження, спрямовані на завчасне виявлення ознак потенційної проблемності боржників, 

а також комплекс потенційно прийнятних заходів для упередження перетворення таких 

активів у непрацюючі. Окрему увагу банкам слід приділяти процесу управління стягнутим 

майном, зокрема, наявності плану продажу такого майна, внутрішньобанківських процедур 

щодо його утримання, експлуатації, охорони та страхування від втрати/пошкодження. 
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2. Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного 

ризику за активними банківськими операціями: Постанова НБУ від 30.06.2016 р. / Правління 

НБУ. URL: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_30062016_351 (дата звернення: 

26.11.2020). 

 

IMPLEMENTATION OF RISK-BASED REGULATION AND SUPERVISION IN THE 

BANKING SECTOR IN THE CONTEXT OF THE PANDEMIC IN THE REPUBLIC OF 

KAZAKHSTAN 

 

P.N. Buzaubayeva, S.B. Makysh 

L.N. Gumilyov Eurasian National University 

Nur-Sultan, Kazakhstan 

 

According to the operational data of the Ministry of national economy, Kazakhstan's GDP 

decreased to (-)2.9% in annual terms in the first 10 months of  2020. Despite the fact that the pandemic 

continues to have a negative impact on the economy of Kazakhstan, the real sector is improving in 

some sectors. Construction, information and communications, agriculture, and manufacturing 

industries made a positive contribution to GDP dynamics. At the same time, the main negative 

contribution to GDP was made by the transport and trade sectors. 

In October, the volume of lending increased by 0.7% (since the beginning of the year, the 

growth was 4.2%). This is happening, among other things, thanks to state support programs. In 

October 2020, in accordance with the instructions of the Head of state, the amount of financing for 

the program of concessional lending to small and medium-sized businesses was increased from 600 

to 800 billion tenge, and its validity period was extended until the end of 2021. 

In October 2020, the government approved a mechanism for subsidizing interest rates on loans 

to small and medium-sized businesses in the most affected sectors of the economy, according to 

which the rate on loans to small and medium-sized businesses should be reduced to 6% for the period 

from March 16, 2020 to March 15, 2021. 

In October 2020, the IPO of Kazakhstan fintech company JSC was successfully held on the 

London stock exchange Kaspi.kz. High demand for the company's shares from large institutional 

investors led to a sharp increase in their value growth. As a result, JSC «Kaspi.kz» became the most 

expensive Kazakh company with a market capitalization of 6.5 billion US dollars 

As of 01.11.2020, the banking sector of the Republic of Kazakhstan is represented by 26 

second-tier banks, including 14 banks with foreign participation (53.8% of the total number of banks), 

including 12 subsidiary banks. 

Table 1 

The structure of the banking sector 

 

description 01.0

1.20

20 

01.04

.2020 

01.07

.2020 

01.1

0.20

20 

01.1

1.20

20 

Total Second-Tier Banks 27 27 27 26 26 

Total Bank branches 301 303 303 295 295 

Total representative offices of non-

resident banks in Kazakhstan 

19 19 19 19 19 

Total representative offices of 

Second-Tier Banks abroad 

5 5 5 4 4 

 

https://bank.gov.ua/ua/legislation/
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As of 01.11.2020 assets of the banking sector amounted to 30,216. 0 billion tenge or 43.2% of 

GDP, an increase of 1.5% over the month (since the beginning of the year-an increase of 12.8%) 

(figure 1). 

 
 

Fig. 1. Asset of bank 

 

In the structure of assets of the banking sector, the largest increase in October of this year is 

noted for the following items: "Deposits placed in other banks" (an increase of 6.3% or 282.3 billion 

tenge) and " Bank loans and reverse REPO operations "(an increase of 0.7% or 108.3 billion tenge). 

 

 
 

Fig. 2. Highly liquid assets 

 

Second-tier banks have a significant liquidity reserve of about 14,153 billion tenge or 46.8% of 

assets, of which 12,304 billion tenge is represented by highly liquid assets (figure 2). The availability 

of free liquidity allows banks to service their obligations in full. 

Total liabilities of the banking sector amounted to 26,447 billion tenge, an increase of 0.9% or 

238.5 billion tenge in October this year (since the beginning of the year – an increase of 14.2%). The 

increase was due to an increase in customer deposits by 1.4% (or 297 billion tenge) (figure 3). 
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Fig. 3. Liabilities, capital of banks 

 

In october of this year, the amount of liabilities to non-residents decreased by almost 8.4% (or 

113 billion tenge) and amounted to 1,236.4 billion tenge. The share of liabilities to non-residents at 

the reporting date was 4.7% of the total liabilities of the banking sector. 

The structure of the banking sector's liabilities is mainly represented by the Deposit portfolio, 

which is 79.2% of the total liabilities of banks or 20,936. 9 billion tenge. 

The share of other liabilities, such as issued securities and loans received from other banks and 

organizations engaged in certain types of banking operations, amounted to 7.1% and 2.4%, 

respectively. 

As of 01.11.2020, the banking sector has sufficient capital reserves (figure 3). The capital 

adequacy ratio (K1-1) is 20.3% (at the minimum level – 7.5%, for system-forming banks-9.5%), the 

equity capital adequacy ratio (K2) is 25.5% (at the minimum level – 10%, for system – forming banks 

– 12%), which on average significantly exceeds the standards established by law. 

According to the results of 10 months of this year, the net profit of banks amounted to 669.6 

billion tenge, an increase of 34% compared to the same period last year (for 10 months of 2019 – 

501.1 billion tenge) [1]. 

Temporary measures of prudential regulation of a countercyclical nature were introduced for 

the period from 30.02.2020 to 30.09.2020 in order to prevent a decline in business lending and reduce 

pressure on the capital and liquidity of banks: 

1) the risk-weighting coefficients for calculating the equity capital adequacy for loans issued to 

small and medium-sized businesses up to 50%, loans in foreign currency up to 100%, syndicated 

loans up to 50% have been reduced twice; 

2) the rating requirements were revised downwards while maintaining the current credit risk 

values when calculating equity adequacy; 

3) the limits of the long currency position and the total currency net position have been reduced 

from 12.5% to 7.5% and the total currency net position from 25% to 12.5%. 

4) the fact of restructuring related to deferred payment on the loan is excluded from the grounds 

for securing the loan when forming provisions by banks 

Also, the Agency of the Republic of Kazakhstan for regulation and development of the financial 

market recommended that banks do not distribute accumulated net profit for the payment of dividends 

and do not repurchase their own shares in the current year. 

In addition, in the first quarter of 2020, additional regulatory measures were worked out to 

absorb the losses of banks caused by the crisis, as well as to maintain the volume of lending. 

To reduce the pressure on banks' liquidity, the possibility of easing the requirement for the 

liquidity coverage ratio (LCR) was temporarily considered by reducing the minimum allowable value 

from 0.8 to 0.6 and revising the amount of cash outflow due to obligations to the Government, the 

National Bank, international financial organizations, and local Executive bodies. 

In addition, to support the potential of the banking sector to Finance the economy and prevent 
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a decrease in the volume of available stable funding, the possibility of postponing the introduction of 

the norm that tightens the calculation of the available stable funding ratio (NSFR) was discussed. In 

particular, until July 1, 2021, banks are given the opportunity to include deposits of legal entities with 

the possibility of unconditional early withdrawal in stable funding. 

To reduce the impact of the exchange rate revaluation of claims on the concentration of credit 

risk, it was proposed to mitigate the requirements for the maximum allowable risk per borrower. In 

particular, it was proposed not to recognize as a violation the excess of the established limit on 

payments in foreign currency that arose before the introduction of the state of emergency, due to an 

increase in the weighted average exchange rate of tenge against foreign currencies. At the same time, 

the period for eliminating violations of the 3-month limit has been increased to 6 months. Along with 

the restructuring related to deferred payments for the period from March 16 to July 15, 2020, it was 

proposed that any loan restructuring related to the borrower's financial difficulties should not be 

recognized as a loan impairment event. Taking into account the presented delays in payments and 

changes in the repayment schedules of loans to the population and SMEs, it is also temporarily 

planned to change the indicator of early response measures for the growth of overdue debt. As an 

indicator of early response measures, an increase in overdue debt over 180 days will be used instead 

of the current indicator-an increase in overdue debt over 90 days. This measure was taken before 

October 1, 2020. 

In order to enable banks to implement quality and detailed procedures for effective risk 

management and internal control in banks, it was postponed from July 1, 2020 to October 1, 2020. 

References: 

1. Review of the financial sector of the Republic of Kazakhstan for 

2020/https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/activities/789?lang=ru. 

2. Review of the Agency of the Republic of Kazakhstan for regulation and development of the 

financial market: Banking sector for the 1st quarter of 2020. Banks of Kazakhstan No. 5, 2020. pp. 

22-28. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНДОВОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Дарибекова Н.С., 

м.э.н, доцент кафедры «Финансы» 

Спатаев Э.Е., 

магистрант гр. МФ 19-1с 

ЧУ «Академия «Bolashaq», г. Караганда, Казахстан 

 

В феврале 2020 года глава государства Республики Казахстан определил основную 

цель реформ в направлении развития финансовой политики государства. При этом было 

обозначено, что динамичный финансовый рынок должны обеспечивать долгосрочное и 

доступное финансирование экономики. 

После финансово-экономического кризиса 2007-2009 в Казахстане работали две 

концепции развития финансового сектора. Первая «Концепция развития финансового сектора 

Республики Казахстан в посткризисный период» была утверждена в феврале 2010 года. Затем 

она была заменена на «Концепцию развития финансового сектора Республики Казахстан до 

2030 года».  Новая концепция была утверждена в августе 2014 и считается действующей по 

сегодняшний день. 

Подавляющую часть финансового рынка Казахстана занимает банковская система. 

Поэтому более детально остановимся на ней. 

ВВП на 1 января 2020 г. в Казахстане составил 67 668,4 млрд тенге, уровень банковских 

кредитов к ВВП составил 21,8%, а кредиты относительно не нефтяного ВВП - примерно 26-

28%. При этом в развитых странах этот показатель в среднем находится в районе от 100% и 
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выше. То есть уровень банковского кредитования экономики в Казахстане катастрофически 

меньше, чем должен быть. 

В действующей концепции развития финансового сектора от 2014 года (далее - 

концепция) по поводу банковского кредитования говорится: «уровень кредитов к ВВП, 

максимальное значение которого достигало 70% в 2007 году, сохраняется на низком уровне 

– 40% (относительно не нефтяного ВВП составляет порядка 55%)». 

В концепции Нацбанк и правительство планировали предпринять ряд мер и ставили 

перед собой следующую цель: «по ключевым показателям развития финансового рынка 

планируется к 2020 году достичь следующих целевых ориентиров. Активы банков составят не 

менее 80% от не нефтяного ВВП, ссудный портфель – не менее 60% от не нефтяного ВВП». 

Таким образом, уровень банковских кредитов относительно не нефтяного ВВП в 2014 

году составлял порядка 55%. Планировалось, что к 2020 этот показатель будет не менее 60%. 

А сейчас он находится где-то в районе 26-28%.  

В январе 2020 года в выступлении Президента РК говорилось: «Теперь главная задача 

– обеспечение финансовой стабильности. Предстоит разработать подходы по оздоровлению 

банковской системы». 

В 2014 году, как и сейчас, подчеркивалась проблема быстрого роста потребительских 

кредитов. 

В целом, проблемы финансовой системы (проблемы банков, страхования, и рынка 

ценных бумаг), озвученные в 2014, не изменились до настоящего времени. Более того, если 

посмотреть меры, которые сегодня предпринимают или собираются предпринимать 

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк, то можно 

обнаружить, что реформы, которые планировались в финансовой системе в 2014, совпадают с 

тем, что говорится или планируется по этому поводу сегодня. Однако меры, запланированные 

6 лет назад, не привели к положительному результату. 

В выступлении главы государства уже появилось упоминание двух новых подходов, 

которых не было в концепции 2014 года. 

Во-первых, было сказано, что «Национальному банку и агентству предстоит найти 

баланс между стабильностью финансовой системы и необходимостью общеэкономического 

развития».  

Второе,  это то, что «государство вкладывает значительные средства в субсидирование 

процентной ставки и гарантирование. 

В целях выполнения приоритетных программ развития государства, включая 

социальные программы, представляется целесообразным продолжение функционирования 

государственных программ, направленных на стимулирование кредитования реального 

сектора экономики, а также субсидирование ставок вознаграждения, в том числе с участием 

национальных управляющих холдингов: ФНБ «Самрук-Казына» и НУХ «Байтерек»». 

«Будет рассмотрен вопрос создания механизма, предполагающего приоритетное 

участие группы «банков-чемпионов» в распределении бюджетных ресурсов, выделяемых в 

рамках различных государственных программ». 

По сравнению с кредитным портфелем всей банковской системы государство 

субсидирует очень малую часть кредитов. Однако этот подход нарушает рыночные 

механизмы в финансовой системе, поскольку все потенциальные заемщики и эмитенты 

ценных бумаг считают рыночные процентные ставки несправедливыми и пытаются всеми 

силами выбить дешевое государственное финансирование. Это снижает рост кредитного 

портфеля банков и фондового рынка Казахстана. 

В банковской системе на сегодня скопилось более 4 трлн тенге избыточной 

ликвидности, которую БВУ могут без проблем направить на кредитование бизнеса. То есть у 

банков есть деньги для краткосрочного и долгосрочного кредитования, однако кредиты для 

бизнеса очень слабо растут, и во многом это происходит из-за вмешательства государства в 

рыночные отношения на финансовом рынке. 
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Помимо льготного государственного финансирования есть структурные проблемы 

экономики, которые ограничивают рост банковского кредитования бизнеса: 

Малый и средний бизнес в основном кредитуется в банках, однако по сравнению с 

развитыми странами доля такого бизнеса в экономике очень небольшая. МСБ слабо растет и 

сильно перекредитован – банкам просто некого кредитовать. 

Госкомпании занимают слишком большую долю в экономике, но они в основном 

получают финансирование либо от государства и квазигосударственных 

организаций («Байтерек», ФНБ «Самрук-Казына», ЕНПФ), либо, благодаря своим высоким 

рейтингам, финансируются за рубежом. 

В экономике РК превалируют очень крупные компании - экспортеры 

сырья (государственные и частные), которые также финансируются в валюте за рубежом или 

им помогает государство. 

Без решения этих структурных проблем трудно ожидать, что банки займут достойное 

место в экономике. Это произойдет только тогда, когда государство сможет уйти от сырьевой 

зависимости и диверсифицировать экономику, а также тогда, когда оно сможет увеличить 

долю МСБ в экономике в 2-3 раза и в таких же масштабах сократить долю госкомпаний. 

В экономической литературе предлагается Нацбанку переходить вместо 

инфляционного таргетирования на таргетирование номинального ВВП (ТНВВП), как 

Казахстану рекомендовал известный американский экономист Джеффри Франкель. Главной 

целью ТНВВП как раз и является баланс между ценовой стабильностью и ростом экономики. 

В отличие от ИТ, в ТНВВП используются другие подходы и методы для достижения этой цели. 

Помимо этого, важно отметить, что валютный и фондовый рынки в Казахстане очень 

плохо развиты и неликвидны. В результате Нацбанк вынужден влиять на формирование курса 

тенге на финансовом рынке Казахстана.  

В Казахстане возникла серьезная проблема с развитием рыночных отношений на 

валютном рынке. Дело, прежде всего, в том, что в стране практически нет местных и 

иностранных трейдеров и спекулянтов, которые играли бы на валютном и фондовом рынках, 

создавая спрос и предложение для формирования курса тенге вслед за изменениями на 

внешних рынках. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО 

БИЗНЕСА 
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доцент кафедры «Финансы», к.э.н. 

ЧУ «Академия «Bolashaq», г. Караганда, Казахстан 

 

Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса достаточно сильно отличается 

от кредитования крупных предприятий. В целом ставки по кредитам малым предприятиям в 

полтора раза превышают стоимость ресурсов для других крупных заемщиков. Кредитование 

предприятий малого бизнеса в целом отличается более короткими сроками, чем кредитование 

компаний среднего и крупного бизнеса. По размерам ссуд также имеется также довольно 

большой разброс. 

Несмотря на активизацию банков в сегменте малого бизнеса, конкуренция между ними 

по-прежнему ведется в основном за клиентов из традиционных отраслей и регионов. Наиболее 
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охотно банки кредитуют бизнес, занимающийся торговлей. На его долю в последние годы 

приходится более 60% всех кредитов, выданных малому бизнесу. Торговые компании 

продолжают оставаться самым динамичным сектором национальной экономики и за счет 

быстрой оборачиваемости своих средств могут себе позволить взять кредит в банке даже под 

высокий процент. Во-первых, на данном этапе своего развития большинство казахстанских 

банков не обладают достаточной ресурсной базой для выдачи долгосрочных кредитов. 

Большинство финансовых посредников и филиалов (отделений), а также микрофинансовых 

организаций, особенно в регионах, существуют за счет краткосрочных вкладов. Учитывая 

краткосрочность и неустойчивость такой ресурсной базы, эти банки и другие финансовые 

институты не могут предоставлять долгосрочные займы предпринимателям для обновления 

основных фондов. Такая осторожность повышает надежность банковского сектора, но 

краткосрочные займы не дают возможности малому бизнесу модернизировать свое 

производство. В ситуации неразвитости в нашей стране системы рефинансирования кредитов 

большое значение приобретает система финансирования по германской схеме - через 

государственные банки. Во-вторых, при сравнимых операционных издержках на 

обслуживание крупного и мелкого заемщика крупному банку невыгодно работать с малым 

бизнесом. Нужны такие процедуры кредитования малого бизнеса, которые бы позволили 

оперативно и с малыми затратами готовить и проводить большую массу мелких сделок, 

обеспечивая в тоже время приемлемое качество кредитного портфеля. Для решения этой 

проблемы крупные банки разрабатывают скоринговые системы оценки партнеров [1, с. 84]. В- 

третьих, серьезным препятствием для увеличения объемов кредитования малого бизнеса 

являются высокие риски, отчасти обусловленные непрозрачностью малого бизнеса, а также 

проблемы залогового обеспечения совершаемых сделок. Однако отдельные банки 

предпринимают попытки и находят способы работы с мелкими заемщиками даже в отсутствие 

надежного обеспечения. Так в последние годы банки стали активнее предлагать беззалоговые 

кредиты. Они, безусловно, носят краткосрочный характер, но позволяют предпринимателям 

решить временные трудности. Однако для работы с беззалоговыми кредитами банк должен 

хорошо уметь оценивать бизнес клиента, его возможности вернуть кредит за счет своей 

текущей выручки, эффективности работы. Это - новые технологии оценки рисков, а за этими 

технологиями стоит будущее массового кредитования малого бизнеса. Соответственно, банки 

должны изыскивать дополнительные средства для создания резервов, и, как следствие, это 

приводит к увеличению издержек банка и повышению ставки кредитования. Положительным 

фактором для самих банков стало бы уменьшение налоговой нагрузки на малые предприятия. 

Использование разных механизмов снижения налоговой нагрузи на малые предприятия 

(налоговые льготы, специальные налоговые режимы) могли бы позволить малым компаниям 

легализовать свой бизнес и, в конечном итоге, снизить кредитные риски банков, что привело 

бы к росту кредитования малого бизнеса. Более активному взаимодействию банков и малого 

бизнеса препятствуют также проблемы, возникающие у малого бизнеса при обращении в 

банки. Банки для снижения кредитных рисков выдвигают жесткие требования к обеспечению 

выдаваемых ссуд. При действующей законодательной базе и условиях прохождения дел в 

арбитражных судах вернуть залог достаточно сложно, на это уходит много времени и средств. 

К тому же отсутствует адекватное «залоговое» законодательство и банковская 

инфраструктура реализации залогов. Все это формирует у предпринимателей определенный 

стереотип в отношении банковских кредитов, способствует низкой заинтересованности в 

сотрудничестве с банками. Ряд банкиров говорят о том, что сейчас главной задачей для 

банковского сообщества, в том числе государства, является привлечение интереса со стороны 

малого бизнеса к банкам. Малый бизнес в основной своей массе не воспринимает банк как 

институт, готовый к сотрудничеству с бизнесом. Банки постоянно вынуждены работать с 

недостоверной отчетностью, предоставляемой предпринимателями. Малый бизнес заранее 

уверен, что он не понравится банку, поэтому старается приукрасить собственное положение. 

Банки, ориентированные на работу с малым бизнесом, стараются учитывать особенности 
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данной категории клиентов. Это, прежде всего относится к небольшим банкам, поведение 

которых обычно характеризуется большей гибкостью по сравнению с крупными банками. 

Банки готовы сокращать сроки рассмотрения заявок на получение кредита в случае их 

небольших размеров, но при этом либо у банка должна быть отлажена система оценки 

заемщиков, по типу скоринг-модели или экспресс-анализа, либо он кредитует заемщиков с 

хорошей кредитной историей.  

Кроме того следует особенно отметить, что на сегодняшний день банки практически не 

готовы сотрудничать с малыми предприятиями на самом критичном для них этапе - стартовом. 

Список использованных источников: 

1. Миллер Р.Л. Современные деньги и банковское дело. М.: ИНФРА-М. 2000. 856 с.  

 

ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ КАЗАХСТАНА 

 

Тайлак А.Е., 

старший преподаватель кафедры «Финансы»  

ЧУ «Академия «Bolashaq», г. Караганда, Казахстан 

 

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан депозит – это 

деньги, передаваемые одним лицом (депозитором) другому лицу (банку), на условиях их 

возврата в номинальном выражении (за исключением инвестиционного депозита в исламском 

банке) независимо от того, должны ли они быть возвращены по первому требованию или через 

какой-либо срок, полностью или по частям, с заранее оговоренной надбавкой либо без 

таковой, непосредственно депозитору либо переданы по поручению третьим лицам [1].  

Депозиты играют важную роль для любого коммерческого банка, так как благодаря им 

формируется основная часть ресурсов банка. На долю вкладов клиентов в банках второго 

уровня Казахстана по состоянию на 1 октября 2020 года приходилось 78,8% от совокупных 

обязательств банков [2]. От размера привлеченных вкладов зависит возможность банков 

осуществлять кредитование экономики и стабильность деятельности банка в целом. 

Депозиты остаются для населения главным инструментом сбережения средств, в силу 

таких преимуществ как: наличие гарантий со стороны Казахстанского фонда гарантирования 

депозитов и отсутствие налогообложения процентных доходов. Для банков депозиты, как 

было отмечено, это основной, но при этом достаточно нестабильный источник фондирования. 

Так, в период финансовых кризисов возникают высокие риски массового оттока депозитов 

физических лиц. Также существенный недостаток депозитов для банков заключается в том, 

что это «короткие деньги», ограничивающие возможность банков выдавать долгосрочные 

займы. В настоящее время согласно данным Национального банка Казахстана, наибольшую 

долю в структуре депозитов (около 42%) имеют вклады со сроком 12 месяцев, по которым 

предусматривается возможность пополнения и частичного снятия средств. Данный факт 

подтверждает невысокий уровень доверия населения к банкам второго уровня. В целях 

удлинения фондирования банков посредством депозитов Национальный банк Казахстана в 

октябре 2018 года ввел новый вид депозитов – сберегательные вклады. Основным критерием 

разделения на виды депозитов послужила так называемая «степень свободы» вкладчиков при 

управлении своими депозитами. Так, чем меньше возможностей пополнять депозит и снимать 

с него средства, тем выше процентная ставка. Самыми гибкими по условиям являются 

несрочные вклады, поэтому они самые дешевые, самые жесткие условия предусмотрены по 

сберегательным вкладам, поэтому по ним самые высокие ставки вознаграждения, срочные 

вклады занимают промежуточную между ними позицию. Таким образом, вкладчики получили 

возможность выбора вида вклада, в соответствии с личными целями и приоритетами.  

Сравнительная характеристика условий данных видов депозитов представлена в 

таблице 1 [3]: 
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Таблица 1 

Особенности видов банковских вкладов в Казахстане 

 

Критерии Несрочный вклад Срочный вклад Сберегательный 

вклад 

Предельная ставка 

по годовым вкладам 

с пополнением 

9,0% 10,3% 12,3% 

Предельная ставка 

по годовым вкладам 

без пополнения 

9,0% 10,7% 14,0% 

 

Досрочное снятие 

Без ограничений в 

пределах 

неснижаемого 

остатка 

Частично и 

полностью 

Только полностью 

Санкции при 

досрочном снятии 

Нет Частичная потеря 

вознаграждения 

Полная потеря 

вознаграждения 

Срок выдачи денег 

при досрочном 

снятии 

Не более 7 дней Не более 7 дней Не менее 30 дней 

Гарантия по вкладам 

в тенге (для 

физических лиц) 

10 миллионов тенге 10 миллионов тенге 15 миллионов тенге 

Гарантия по вкладам 

в валюте (для 

физических лиц) 

5 миллионов тенге 5 миллионов тенге 5 миллионов тенге 

В последнее время наблюдается прирост вкладов клиентов в банках Казахстана. Так, по 

состоянию на 1 октября 2020 года их размер составил 20639,6 млрд. тенге, увеличившись по 

сравнению с аналогичным показателем по состоянию на 1 октября 2019 года на 21,5% (таблица 

2) [2]: 

 

Таблица 2  

Вклады клиентов в банках второго уровня Казахстана в 2019−2020 гг. 

            млрд. тенге 

Наименование показателя 

/дата 

01.10.2019 01.10.2020 

всего в т.ч. в ин. 

валюте 

всего в т.ч. в ин. 

валюте 

Всего вкладов клиентов, в 

т.ч.: 

16982,1 7492,0 20639,6 8560,8 

Вклады юридических лиц 8171,6 3585,5 10284,2 4262,9 

Вклады физических лиц 8810,5 3906,5 10355,4  4297,9 

 

В структуре вкладов клиентов в банках небольшой перевес имеют вклады юридических 

лиц. По состоянию на 1 октября 2020 года их размер составил 10284,2 млрд. тенге, или 49,8% 

от вкладов клиентов. Уровень долларизации вкладов клиентов в банках продолжил динамику 

снижения с 44,1% по состоянию на 01.10.2019 года до 41,5% − на 01.10.2020 года. Одной из 

существенных причин такой ситуации является снижение предельных ставок по долларовым 

депозитам с 2,0% до 1,0% годовых. За анализируемый период средневзвешенная ставка 
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вознаграждения по привлеченным тенговым депозитам физических лиц выросла с 9,7% до 

9,9% годовых. 

В условиях продолжающейся финансовой нестабильности дальнейшие тенденции 

развития рынка банковских вкладов в Казахстане в значительной степени будут определяться 

не только государственной политикой в данном сегменте, но и эффективностью депозитных 

стратегий банков второго уровня Казахстана.  

Список использованных источников: 

1. Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и 

банковской деятельности в Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 03.07.2020 г.) URL: https://online.zakon.kz/ 

2. Текущее состояние банковского сектора Республики Казахстан. URL: 

https://www.finreg.kz/ 

3. Сайт Казахстанского фонда гарантирования депозитов. URL: https://www.kdif.kz. 

 

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО 

ФОНДУ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» 

 

Савєлова А.Д., 

студентка 2 курсу, гр. ЕК-19-1  

Науковий керівник: Глухова В.І.,   

к.е.н., доцент 

 Кременчуцький національний університет  

імені Михайла Остроградського  

 

Пенсія – регулярні грошові виплати (грошова допомога) особам, що досягли пенсійного 

віку чи мають певні соціальні підстави для таких виплат. 

Наразі в Україні діє трирівнева система пенсійного забезпечення, яка складається із 

солідарної системи загальнообов’язкового пенсійного страхування, накопичувальної системи 

загальнообов’язкового пенсійного страхування і системи добровільних пенсійних заощаджень 

[5]. 

На жаль, українська солідарна система досі знаходиться на стадії реформування і не 

здатна повноцінно забезпечити пенсіонерів, як інші країни Європи і США (рис. 1). Тому постає 

питання про розвиток недержавної системи пенсійного забезпечення і створення на 

регіональному і місцевому рівнях недержавних пенсійних фондів (юридичних осіб, що 

функціонують виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників 

пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, здійснюють пенсійні 

виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному законами України порядку [3].  

Проте на шляху становлення і «стійкого» функціонування недержавного накопичення 

можуть виникнути деякі перешкоди, пов’язані із недовірою українського населення до усіх 

можливих грошових фондів і інституцій, зважаючи на нестабільну економічну ситуацію в 

країні.  

З метою захисту інтересів дійсних і потенційних вкладників проведемо аналіз 

діяльності відкритого недержавного пенсійного фонду (далі – ВНПФ) «Пенсійна опіка». 

ВНПФ «Пенсійна опіка» – заклад на території Полтавської області у галузі 

недержавного пенсійного забезпечення, який був заснований ще в 2006 р. в Донецьку, згодом 

перенесений до Полтави.  

Проаналізуємо основні показники діяльності. З моменту створення ВНПФ кількість 

учасників (1423 осіб) і вкладників (926 юридичних осіб і 3 фізичні особи) залишаються 

незмінними, пенсійні виплати з початку діяльності складають 890508,49 грн. 
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Рис. 1  Порівняння розмірів середніх пенсійних виплат в Україні та в інших країнах 

Побудовано авторами на основі [1],[3]. 

 

Згідно таблиці 1, протягом 2017 – 2019 рр. до фонду не було зроблено внесків і не 

виплачено жодних пенсій. Проте можна побачити, що вартість чистих активів  зменшується 

протягом усього досліджуваного періоду. 

Таблиця 1  

 Показники діяльності ВНПФ «Пенсійна опіка» 

  Абсолютне відхилення до 

Показники/ звітний період 2017 2018 2019 2018 2019 

Чиста вартість активів (грн.) 
2 183 487,61 2 105 835,35 1 805 242,73 -77 652,26 -300 592,62 

Зміна чистої вартості одиниці 

пенсійних активів (грн.) 
-38,24 -100,00 -14,27 - - 

Пенсійні внески (грн.) 0,00 0,00 0,00 - - 

Пенсійні виплати (грн.) 0,00 0,00 0,00 - - 

Прибуток (збиток) від 

інвестування активів (грн) 

-1 352 187,89 -77 652,26 -300 592,62 1 274 535,63 -222 940,36 

Сформовано автором на основі [2] 

 

Для розуміння причини такого зменшення чистих активів розглянемо інвестиційний 

портфель ПФ «Пенсійна опіка». «Об’єм» накопичення залежить від вибору фондом 

інструментів інвестування активів. Найчастіше фонди намагаються поєднати різні фінансові 

інструменти [6]. З рис. 2 видно, що в інвестиційному портфелі ПФ «Пенсійна опіка» найбільшу 

частку займають банківські рахунки, ощадні сертифікати банків. Але, оскільки чиста вартість 

активів постійно і стрімко зменшується, можна зробити висновки, що вибрані інструменти є 

збитковими. 

На підставі проведеного аналізу можна сказати, що подальша діяльність ВНПФ 

«Пенсійна опіка» є досить невизначеною. Наразі заклад не формує і не виплачує кошти 

учасникам, свої чисті активи заклад втрачає через неправильно підібрані інструменти 

інвестування. 
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Рис. 2 Інвестиційний портфель ВНПФ «Пенсійна опіка» 

Побудовано авторами на основі [2] 

 

Фонду необхідно якнайшвидше провести діагностику і віднайти прибутковіші об’єкти 

інвестування, інакше майбутні пенсіонери просто втратять навіть свої вкладення. Статистичні 

дані доводять, що ВНПФ «Пенсійна опіка» є привабливим для підприємств, керівники яких 

хочуть забезпечити своїх працівників заслуженою і «життєздатною» пенсією. Це дає надію, 

що ВНПФ «Пенсійна опіка все-таки вживе усіх можливих заходів щодо покращення своєї 

діяльності, збільшення прибутковості, зменшення ризиків при забезпеченні учасників, 

відновлення стабільності та фінансової стійкості. 

Список використаних джерел: 

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг (Нацкомінпослуг). URL: https://www.nfp.gov.ua/ua/NPF/4002.html#NPF_IP (дата 
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ступінь впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ, які характеризуються 
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волатильністю та низьким рівнем передбачуваності. Це ускладнює процес планування 

грошових потоків банку, контроль за досягненням планових показників, що вимагає якісного 

аналітичного забезпечення. Аналітичне забезпечення управління грошовими потоками банку 

повинно базуватися на достовірності, репрезентативності та транспарентності даних аналізу 

поточної ситуації. 

Серед вітчизняних та зарубіжних науковців, що досліджували проблеми аналізу 

грошових потоків банку відносно їх аналітичного забезпечення, слід виокремити роботи А.М. 

Герасимовича, Л.Г. Батракової, С.Ю. Буєвича, О.В. Васюренка, Т.Д. Косової, В.М. Кочеткова, 

І.М. Парасія-Вергуненка, З.І. Щибиволока, Ж.М. Довгань, О.М. Колодізєва, О.С. Любунь 

тощо.  

Базуючись на дослідженнях науковців можна стверджувати, що аналіз грошових 

потоків банку – це комбінація організаційної, структурної та функціональної підсистем, в 

результаті взаємодії яких забезпечується ефективна реалізація основних функцій банку. 

Формування ефективної системи аналізу грошових потоків банку необхідно для 

обґрунтування управлінських рішень.  

Об’єктами аналізу грошових потоків банку є вхідні та вихідні потоки, сформовані в 

результаті комерційної, торгової діяльності та діяльності з управління активами та пасивами, 

які обумовлюють їх кількісні та якісні параметри. Вибір варіантів аналізу грошових потоків 

може відбуватися за наступними напрямами: створення спеціалізованого аналітичного 

підрозділу банку, який  здійснює весь комплекс заходів з аналітичного забезпечення 

управління грошовими потоками; здійснення аналізу в підрозділі управління в межах 

необхідності аналітичного обґрунтування управлінських задач.  

Аналітичне забезпечення системи управління грошовими потоками банку визначається 

на основі сформованої організаційної, управлінської та фінансової структур, масштабами 

діяльності, складністю операцій, розгалуженістю збутової мережі тощо. Казначейство займає 

одну із ключових позицій в управлінні ліквідністю банку. Аналітична функція казначейства 

банку в управлінні грошовими потоками полягає у: «розрахунку і аналізі показників 

ліквідності, прибутковості, ризику для головного банку і підзвітних філій; аналізі динаміки 

залишків коштів на коррахунках в національній і іноземних валютах і русі грошових коштів в 

розрізі валют; оперативному аналізі руху грошових коштів окремих груп клієнтів; 

оперативному аналізі валютної позиції банку і його структурних підрозділів [1]». 

В управлінні грошовими потоками в діяльності банку головним моментом є 

відображення їх руху відносно самого банку, оскільки це дозволяє характеризувати грошові 

потоки банку обсягами депозитних надходжень і наданих кредитів і визначає зв’язок банку із 

суб’єктами господарювання та населенням. Можна визначити поняття управління грошовими 

потоками в банківській діяльності як відкриту централізовану систему заходів банку у 

взаємовідносинах із зовнішнім середовищем, що спрямоване на досягнення постійної 

фінансової рівноваги в результаті координації вхідних та вихідних потоків.  

Аналіз грошових потоків пов’язаний із з’ясуванням причин, які вплинули на 

збільшення (зменшення) припливу грошових коштів та збільшення (зменшення) їх відпливу, 

можна здійснити як за довгостроковий, так і за короткостроковий періоди на основі звітних і 

планових показників. На практиці застосовуються такі методи визначення грошового потоку: 

прямий, непрямий і метод ліквідного грошового потоку. Також можуть бути використані 

методи експертних оцінок і статистичного аналізу [2]. Контроль за грошовими потоками 

полягає в тому, що суб’єкт управління здійснює перевірку виконання запланованих 

параметрів їх формування та напрямів використання. Він є засобом отримання інформації про 

грошові потоки каналом зворотного зв’язку, тобто за результатами свого управлінського 

впливу на об’єкт управління.  

З метою забезпечення платоспроможності та зменшення максимальної потреби в 

залишках грошових коштів банк повинен обирати найефективніші форми регулювання 

грошових потоків. Для оптимізації грошових потоків необхідно виявляти та реалізовувати 
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резерви, що дозволить знизити залежність від зовнішніх джерел залучення коштів; 

забезпечувати оптимальну збалансованість позитивних і негативних грошових потоків у часі 

і за обсягом; оптимально узгоджувати в управлінні грошовими потоками окремі види 

діяльності з метою досягнення стратегічної мети. 

Підсумовуючи вищезазначене, можна стверджувати, що банк є фінансовим 

посередником, який мобілізує ресурси і спрямовує їх на потреби реального сектору, 

виступаючи одним із двигунів стимулювання розвитку економіки. Сукупність конкретних 

методів і форм, що використовуються банком для організації руху грошових коштів та їх 

еквівалентів відповідно до визначених критеріїв і цілей формує модель механізму управління 

грошовими потоками. Вона забезпечує реалізацію як загальних, так і специфічних цілей 

управління фінансами банку.  
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Однією з важливих рис сучасної вітчизняної економіки є поглиблення інтеграційних 

процесів, що зумовлює необхідність застосування якісно нових підходів до розвитку 

економіки в цілому, та банківської системи як провідної ланки фінансово-кредитного сектору 

країни зокрема. На сучасному етапі розвитку банківська система України перебуває в 

складних економічних та політичних умовах. Її фінансова стабільність визначається 

стабільністю окремих її елементів – комерційних банків, діяльність яких залежить від 

ефективності управління внутрішніми ризиками. 

Одним із найвпливовіших ризиків є кредитний. Він визначається 

кредитоспроможністю, що в загальновизнаному розумінні означає здатність позичальника в 

повному обсязі й у визначений кредитною угодою термін розрахуватися за своїми борговими 

зобов’язаннями [1, с. 307]. З кредитним ризиком пов’язані втрата очікуваних надходжень, 

втрата очікуваного прибутку, порушення строків зарахування коштів, що в результаті 

призводить до втрати ліквідності банком внаслідок неузгодженості вимог та зобов’язань 

останнього за обсягами та часовими періодами. 

Питання щодо оцінки кредитоспроможності та кредитного ризику досліджували 

вітчизняні науковці О.Вовчак, А.Герасимович, В.Міщенко, А.Мороз, М.Савлук, Л.Примостка 

тощо. Проте реалії сьогодення формують нові виклики та ставлять нові завдання банківським 

установам, які необхідно вирішувати. 

За даними НБУ [2] кількість банків в Україні протягом 2017-2019 р. скоротилася із 96 

до 75. Крім того, також скоротилася частка банків з іноземним капіталом: з 38 у 2017 році до 

35 у 2019 році. Станом на 01 січня 2020 року ліцензію Національного банку України мали 75 

банківських установ (в т.ч. 35 банків з іноземним капіталом). Не зважаючи на загальну 

тенденцію скорочення кількості банків, за підсумками 2019 року чисті активи банківської 



 

 

103 

 

системи України збільшились, і на 01.01.2020 р. становили 1,494 млрд. грн., що на 11,8% 

більше у порівнянні з 2017 роком [2] (табл. 1).  

Таблиця 1 

 

Основні показники діяльності банків України на 01.01.2020 р. [2], млн. грн 

 

Назва показника 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 

Відхилення 

Абс. 

млн.грн 

Відн. 

% 

Активи банків 1336358 1360764 1494460 158102 11,8 

Кредити надані, з них: 1090914 1193558 1097595 6681 0,6 

кредити корпоративному сектору 892900 959601 847259 -45641 5,1 

кредити фізичним особам (з 

урахуванням ФОП) 
174448 202202 214252 39804 22,8 

Непрацюючі кредити 594999 630767 530780 -64219 10,8 

кредити корпоративному сектору 500263 535770 456074 -44189 8,8 

кредити фізичним особам (з 

урахуванням ФОП) 
93353 93086 73077 -20276 21,7 

Частка непрацюючих кредитів, % 54,54 52,85 48,36 - -6,18 

кредити корпоративному сектору 56,03 55,83 53,83 - -2,2 

кредити фізичним особам (з 

урахуванням ФОП) 
53,51 46,04 34,11 - -19,4 

Резерви за активними операціями 

банків 
516985 555871 492069 -24916 60,9 

 

З таблиці 1 зрозуміло, що загальні обсяги кредитування протягом аналізованого періоду 

демонструють різновекторну динаміку: зростання у 2018 р. та скорочення у 2019 р. 

В структурі наданих кредитів протягом аналізованого періоду переважали кредити 

корпоративному сектору, їх обсяги за період 2017-2019 рр. зменшилися на 5,1 %, при цьому 

тенденція до змін обсягів була нестійкою. У той же час кредити фізичним особам зросли на 

22,8 %, при цьому тенденція до зростання обсягів була стійкою протягом аналізованого 

періоду. 

Аналіз даних щодо непрацюючих кредитів дає підстави стверджувати, що їх частка 

протягом 2017-2019 рр. скоротилася на 6,18%, при цьому найбільш суттєво – частка 

непрацюючих кредитів, наданих фізичним особам, яка скоротилася на 19,4%. Частка 

непрацюючих кредитів у корпоративному секторі протягом всього періоду мала тенденцію до 

зниження і на 01.01.2020 р. склала 53,83%.  

НБУ було проаналізовано фактори дефолтів за корпоративними кредитами. Результати 

показали, що на якість боргу вкрай негативно вплинули зовнішні шоки, війна, втрата територій 

та ринків збуту. Але визначальними в перетворенні кредитів на непрацюючі стали саме 

внутрішні проблеми банківської системи: низькі кредитні стандарти, нехтування лімітами 

концентрації боргів, кредитування пов’язаних осіб та високий обсяг валютного кредитування. 

НБУ посилював контроль за розрахунком кредитного ризику, запроваджував міжнародне 

оцінювання, проводив стрес-тестування найбільших боржників [2]. 

Як наслідок, у 2019 році обсяг проблемних кредитів в українських банках уперше за 

останні роки знизився нижче рівня 50% та станом на 1 січня 2020 року становив 48,4%, тобто 

якість кредитних портфелів покращилась у банках усіх груп, окрім банків із російським 

капіталом. Серед основних факторів у НБУ назвали: 

–зростання нового роздрібного кредитування, що покращило якість роздрібного 

портфеля; 
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– значні реструктуризації кредитного портфеля двома держбанками на суму понад 30 

млрд грн за рахунок механізму добровільної фінансової реструктуризації; 

– масштабна робота з очищення портфелів, здійснена іноземними банками шляхом 

продажу NPLs та списання за рахунок резервів; 

– зміцнення національної валюти, що призвело до відповідного скорочення гривневого 

еквіваленту NPLs у іноземній валюті [2]. 

Зі слів першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової, «сьогодні частка 

проблемних кредитів є все ще високою, проте не створює суттєвих ризиків для фінансового 

сектору, адже рівень їх покриття резервами перевищує 95%. Попри незначний прогрес, банки 

повинні й надалі позбуватися непрацюючих активів» [2]. 

Отже, банками сформовано достатній рівень резервів під непрацюючі кредити та 

поступово скорочується частка проблемної заборгованості на балансі.  

З метою недопущення утворення нових дисбалансів та забезпечення здорової роботи 

системи регулятор вимагає обов’язково враховувати аудитовану фінансову звітність великих 

боржників та груп при визначенні кредитного ризику, а також проводить безперервний 

моніторинг розрахунків кредитного ризику боржників і щорічне стрес-тестування найбільших 

позичальників банків. 
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Страхові компанії розвинених зарубіжних країн мають значний досвід у проведенні не 

тільки страхових, а й інвестиційних операцій, у зв'язку з чим досвід інвестиційної діяльності 

зарубіжних страховиків є актуальним на сьогоднішній день. Інвестування фінансових ресурсів 

страховика приносить значний прибуток у вигляді доходу від інвестицій, збільшуючи 

страховий та власний капітал страхової компанії. Як наслідок, страхові організації 

перетворюються в потужних інституційних інвесторів на фінансовому ринку і в цілому в 

економічній системі.  

У країнах з ринковою економікою напрямки та правила розміщення коштів страхових 

резервів є об'єктом державного нагляду і контролю. Правила інвестиційної діяльності 

страхової організації встановлюються з метою забезпечення надійного функціонування 

страхового ринку та підпорядковуються діючим вимогам інвестування коштів в національну 

економіку. 

У країнах Європейського союзу регулювання інвестиційної діяльності страхових 

компаній здійснюється на двох рівнях: директивами ЄС та державним регулюванням 

всередині країни з метою захисту національних страхових компаній [1]. 

На рис. 1 представлені напрями регулювання інвестиційної діяльності страхових 

компаній країн ЄС. 
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Рис. 1 Напрями регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній країн ЄС 

 

У більшості розвинених країн законодавство не висуває чітких обмежень щодо 

діяльності страхових компаній. Проте для інвестиційних вкладень страховиків існують певні 

обмеження (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

 

Норми інвестиційних вкладень страхових компаній у провідних країнах світу, % 

 

Активи Німеччина Франція США Великобританія 

Державні цінні папери 

суб’єктів Федерації та 

муніципальні цінні папери 

< 30% < 6,5% < 2% < 49% 

Державні цінні папери     

Інвестиційні паї     

Банківські вклади (депозити)     

Розрахунковий рахунок   < 1% < 1% 

Акції та облігації акціонерних 

товариств 
   < 4% 

Право участі на частку в 

статутному капіталі 
  < 60%  

Житловий сертифікат   < 2% < 17% 

Нерухомість < 25% < 40% < 20% < 17% 

Валютні цінності     

Позики < 10% < 50% < 2% < 4% 

 

Європейська страхова галузь є найбільшою у світі, її питома вага на світовому ринку 

складає 33%, на країни Північної Америки припадає 30% світового страхового ринку, на 

країни Азії – 29%. Загальна вартість інвестиційного портфеля європейських страховиків, який 

включає в себе вартість інвестиційного портфеля країн Євросоюзу та Великобританії, станом 

на 31.12.2017 склав 7740 млрд євро [2]. Як зазначено в таблиці 1 США має найбільшу кількість 

норм інвестиційних вкладень страхових компаній для регулювання інвестиційної діяльності 

страховиків. Також Великобританія приймає значну роль в регулюванні інвестиційної 

діяльності своєї країни, адже має 6 нормативів. Для оцінки стану інвестиційної діяльності 

страхових компаній зарубіжних країн світу було розглянуто динаміку інвестиційного 

портфеля європейського страхового ринку (рис. 2) з 2017 р. по 2019 рр. за всіма страховими 

компаніями, які є лідерами на ринку та ведуть активну інвестиційну діяльність з потужним 

інвестиційним портфелем. 
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Рис. 3 Динаміка інвестиційного портфеля європейських країн 

 

Загальний інвестиційний портфель страхових компаній в Європі зріс на 1,2% у 2019 

році до 10226 мільярдів євро, це обумовлено зростанням портфелів, якими управляють 

страховики у Франції (+ 3,3%), Великобританії (+ 3,5%), Італії (+ 5,1%) та Швейцарії (+ 1,2%) 

[3]. Варто відмітити, що таке зростання відбувається під впливом макроекономічного розвитку 

та ряду інших факторів, ставки грошової політики, які безпосередньо мають вплив на рівні 

премій, які страховики отримують для інвестування, рівні виплат, які страховики виплачують 

своїм клієнтам, а розвиток фінансових ринків безпосередньо впливає на ефективність їхніх 

активів та на престиж компаній в конкурентному середовищі.  

Отже, досвід інвестиційної діяльності страхових компаній європейських країн та 

страховиків США свідчить, що у даних країнах вироблено правила діяльності та норми для 

страхових організацій у сфері розміщення тимчасово вільних коштів. Специфіка державного 

регулювання інвестиційної діяльності європейських та американських страхових компаній 

впливає на процес формування ефективного інвестиційного портфеля в країнах 

Європейського союзу, Великобританії та США. У розвинених країнах інвестиційна діяльність 

страховиків розглядається як ключове джерело інвестицій, необхідних для відновлення та 

зростання національної економіки держави. В Україні інвестиційна діяльність для страхових 

організацій не є основною, це пояснюється певними особливостями розвитку вітчизняного 

фінансового ринку. 
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СЕКЦІЯ 4 
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Управління сучасним підприємством, зміни споживчого попиту та кон'юнктури ринку 

вимагають більшої ефективності у забезпеченні складності інформаційної бази для 

оперативних та стратегічних рішень та контролю за їх виконанням і залежить від якості та 

обгрунтованості прийняття рішень.  Тому використання нових інформаційних та мережевих 

технологій вимагає їх локалізації в системі контролінгу для підвищення ефективності процесів 

управління. 

Одним з основних напрямків вдосконалення системи управління на підприємствах є 

впровадження інформаційних технологій. 

Основним джерелом контролінгової інформації є інформація фінансового та 

управлінського обліку, а її аналіз, оцінка та обробка здійснюється в інших структурних 

підрозділах системи управління спільного підприємства. 

Бухгалтерський облік є основною ланкою інтеграції інформаційних систем управління 

економікою, оскільки він формує основу для статистичної та податкової звітності, обчислення 

податків, оперативного управління господарською та виробничою діяльністю підприємців для 

задоволення потреб користувачів інформації різних рівнів управління.  Однак за таких умов 

основним напрямком розвитку бухгалтерського обліку є інтеграція різних видів 

бухгалтерського обліку в єдину інформаційну систему господарського обліку, засновану на 

нових інформаційних технологіях. 

Спільні підприємства готують фінансову звітність, надаючи інформацію про 

фінансовий стан, результати діяльності та грошові потоки за звітний період широкому колу 

зовнішніх та внутрішніх користувачів. 

Впровадження механізмів автоматичної обробки контролінгової інформації залежить 

від програмного забезпечення управління.  Інформаційні технології фінансового контролінгу 

- це система компонентів апаратного, технічного та інтелектуального забезпечення, які 

інтегровані між собою та взаємодіють з метою ефективної автоматизації контролінгової 

діяльності. 

Особливу роль серед компонентів управління інформаційними технологіями відіграє 

інформаційна система як сукупність певних інструментів, правил, методів, принципів та 

алгоритмів збору, обробки, зберігання та передачі інформації, оскільки програмні продукти 

забезпечують організоване обладнання та створюють умови для застосування та  розвиток 

інтелектуального потенціалу користувачів.  В системі фінансового контролінгу інформаційні 

системи та технології набули досить широкого поширення - як інструменти, що підвищують 

ефективність діяльності підприємства, але їх впровадження є досить тривалим, витратним, 

трудомістким та ризикованим процесом. 
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В даний час на вітчизняному ринку представлена велика кількість інформаційних 

систем, розробники яких анонсують свої широкі можливості щодо автоматизації управління 

спільними підприємствами.  Автоматизація систем фінансового контролінгу, які 

розробляються та впроваджуються самостійно, дозволяє створити програмний продукт, що 

повністю враховує особливості бізнесу та інформаційні потреби його менеджерів та 

контролерів.  Однак такий підхід вимагає значних фінансових витрат, що робить його 

практично неприйнятним для більшості вітчизняних підприємств. 

Забезпечення високого рівня якості контрольної інформації дозволяє своєчасно 

накопичувати корисну аналітичну інформацію, а на її основі - розробку та оцінку 

альтернативних управлінських рішень з вибором найбільш оптимального та раціонального 

інформаційного рішення в конкретних умовах бізнесу.  Прийняття управлінських рішень на 

завершальній стадії складного управлінського процесу значною мірою визначає рівень його 

якості, забезпечує конкурентоспроможність та ефективність суб’єкта господарювання.  Саме 

"прийняття рішень є сутністю процесу управління, його початковий і найбільш 

відповідальний етап, визначає рівень продуктивності та ефективності всієї системи та процесів 

управління".  Більше того, управлінські рішення є завершальною стадією процесу управління 

та визначають його результат. 

Отже, якість управлінського рішення спільного підприємства - це сукупність 

властивостей управлінського рішення, прийнятого управлінським персоналом для досягнення 

спільної місії та цілей та задоволення інформаційних потреб зовнішніх користувачів та 

інтересів окремих учасників спільного підприємства  і спільне підприємство в цілому. 

Вивчення складу та змісту якісних характеристик бухгалтерської інформації 

(показників фінансової звітності) за національними та міжнародними стандартами свідчить 

про існування їх основного складу, що відображається в стандартах бухгалтерського обліку 

(фінансова звітність), а саме: чіткість, актуальність, надійність  (справжня презентація), 

порівнянність (порівнянність).  Цей базовий склад якісних характеристик закріплений у 

національних стандартах бухгалтерського обліку.  Стандарти суттєвості та своєчасності також 

присутні в міжнародних стандартах.  Однак найбільший перелік включає міжнародний 

стандарт фінансової звітності для малих та середніх підприємств, який має 4 додаткові якісні 

характеристики - розсудливість, переважання речовини над формою, повнота, співвідношення 

витрат і вигод. 

Отже, аналіз документації організації спільної діяльності та формування управління та 

фінансової звітності спільного підприємства дозволив визначити напрямки вдосконалення 

інформаційно-аналітичного забезпечення та сформувати інформаційний простір фінансового 

контролінгу спільного підприємства.   

Таким чином, на сьогодні форми фінансової звітності враховують вимоги міжнародних 

стандартів фінансової звітності, але все ще існує велика кількість неузгоджених питань щодо 

гармонізації методів складання національних форм фінансової звітності з міжнародними.  

Форми фінансової звітності ще не відрізняються від мінімального набору статей, як того 

вимагають Міжнародні стандарти фінансової звітності.  Головною перевагою реформи є 

альтернатива вибору компанією методу звітності (прямого або непрямого - для Звіту про рух 

грошових потоків), методу відображення предметів (лише за залишковою вартістю або за 

залишковою та первісною вартістю), вибору та включення  окремих пунктів із загального 

переліку, запропонованих законодавцями. 

Таким чином, гармонізація бухгалтерського обліку та методів складання фінансової 

звітності України з міжнародними стандартами сприяє уточненню чинних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. 

Для забезпечення максимальної ефективності контрольної діяльності на спільному 

підприємстві доцільно вибирати ті інформаційні системи, які найбільше відповідають 

інформаційним потребам менеджерів та контролерів. 



 

 

109 

 

Таким чином, вивчення якості та корисності контролінгової інформації та методів їх 

оцінки є важливим і необхідним з позицій вдосконалення інформаційного простору 

контролінгової інформації та вдосконалення інформаційних потоків системи управління 

спільним підприємством. 
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економіст з матеріально-технічного забезпечення,  

ТОВ «Ді-Стар» 

 

Дія підприємств неможлива без першого для нього процесу – постачання. Робота 

відділу з матеріально-технічного забезпечення для виробничих підприємств – це запорука 

ефективності. До основних цілей матеріально-технічного забезпечення належать: 

безперебійне забезпечення необхідними засобами виробництва, налагодження зв’язків між 

підприємством та постачальниками, економія при використанні засобів виробництва тощо.  

Основне завдання роботи матеріально-технічного відділу - забезпечення потреби 

виробничих процесів у факторах виробництва, основних засобах, робочій силі тощо. До 

факторів виробництва можна віднести матеріали (201), паливо (203), тара (204), запасні 

частини (207), малоцінні та швидкозношувані предмети (22). Взаємодія всіх зазначених 

активів та трудових ресурсів супроводжується створенням готової продукції.  

Для підприємств важливим є  продати вироблену продукцію та отримати грошові 

надходження, які в свою чергу є джерелом для придбання факторів виробництва.  

Для виробничих підрозділів підприємств швидке надходження та якісні матеріали 

слугують базою для функціонування, для відділу матеріального забезпечення важливим є 

вчасне надходження заявок, пошук постачальників та миттєве виконання замовлень.  

На рис. 1. представлено організаційні та облікові аспекти роботи відділу матеріально-

технічного забезпечення.  

Важливим є вибір постачальника. Звісно, що для підприємства вигідний постачальник 

– це якісний, недорогий, надійний контакт. Для підприємств, які звертають на це увагу, 

доцільно мати службу, яка займатиметься моніторингом інформації про таких контрагентів. 

На нашу думку, є кілька факторів, які можуть вплинути на вибір постачальників.  

1. Вартість придбання. Купівельна спроможність українських підприємств 

зменшується, що пов’язано із зростанням цін, не кожний суб’єкт господарювання може 

дозволити собі придбати якісні матеріали, економлячи на тому чи іншому.  
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Рис. 1. Матеріально-технічне забезпечення підприємств: організаційні аспекти роботи* 

* складено авторами 
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4. Отримання замовлення  
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4.2. Відділення пошти   

4.3. Доставка на підприємство 

5. Оприбуткування замовлення замовлення  

Підрозділ 1 Підрозділ 2 Підрозділ 3 Підрозділ 4 Підрозділ .. 
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Наприклад, моніторинг цін на пальне А-95, дозволив зробити висновок про таку 

вартість на сьогодні (22.11.2020) за 1 л: ОККО – 26,99 грн, WOG – 26,99 грн, Glusco – 24,77 

грн, BVS – 24,09 грн, Автотранс – 24,98 грн, Укранафта – 23,50 грн, БРСМ – Нафта – 22,79 

грн.  

2. Умови платежу. Для підприємств важливим є умови,  на яких з ними працюватиме 

постачальник. Існують наступні: а) попередній платіж – аванс, гроші, товар (Рахунок вхідний 

→Платіжне доручення →Виписка банку (Дт 371 Кт 311, Дт 641 Кт 644) →Прибуткова 

накладна (Дт 205 Кт 631, Дт 644 Кт 631, Дт 631 Кт 371) → Податкова накладна). б) часткова 

попередня оплата; в) післяоплата – товар, оплата (Прибуткова накладна (Дт 22 Кт 631, Дт 641 

Кт 631) → Податкова накладна →Платіжне доручення →Виписка банку (Дт 631 Кт 311); г) 

обмін подібними активами; д) обмін неподібними активами.  

3. Гарантія, ремонт і післяпродажне обслуговування. При придбанні техніки, 

обладнання, машин тощо завжди виникає питання про гарантійні строки, різні компанії 

пропонують різні строки гарантії, звісно для підприємства важливо отримати найбільш 

довший термін гарантії (1, 2 роки).  

4. Географічне місце розташування постачальника. Цей фактор пов'язаний з відстанню 

транспортування придбаних товарів чи цінностей. Зрозуміло, чим ближче місце розташування 

постачальника, тим менша вартість доставки, і відповідно навпаки. У сучасних умовах 

господарювання актуальним є доставка різними службами. Служби доставки на українському 

ринку представлено різними компаніями, зокрема, Нова пошта, Укрпошта, Интайм, Meest 

Express, Delivery, Автолюкс. Сервіс horoshop.ua для визначення популярності, провів 

опитування серед інтернет-магазинів та встановив, що найбільш популярною є Нова Пошта 

(97 % опитуваних), на другому місці – Укрпошта, відповідно 33%. У частині перевезень 

вантажів Нова Пошта теж є лідером  (64% опитуваних), тоді як 8 % припадає на послуги 

Укрпошти.  

5. Фінансовий стан постачальника. Для оцінки пропонуємо скористатися сервісом 

перевірки контрагентів YouControl. До інформації, яку можна отримати належить:  

5.1. Загальна інформація: повна, скорочена назва юридичної особи на українській мові 

та іноземній, статус організації, дата реєстрації, уповноважена особа, перебуває чи не 

перебуває в процесі припинення діяльності, розмір статутного капіталу, організаційно-првова 

форма, форма власності,види діяльності, дані про органи управління, кінцевий бенеіціарний 

власник.  

5.2. Експрес-аналіз контрагента: країна та державний орган, санкції СБУ та оборони 

України, список санкцій Міністрества фінансів США (SDN List), список санкцій ЄС, зведений 

список санкцій Австралії, Великобританії, Японії, податкова та інші державні органи, ознака 

доходності, відсутність реєстрації у Реєстрі неприбуткових організацій, реєстр платника ПДВ, 

діюче свідоцтво, індивідуальний податковий номер, дат а реєстрації, ре5єстр платників 

єдиного податку, дані про реєстраційний номер платника єдиного соціального внеску, 

наявність чи ні податкового боргу, місцезнаходження реєстраційної справи і тд.  

5.3. Фінансовий та ринковий скорінг. 

5.4. Перевірка в списках санкцій. 
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доцент кафедри обліку і оподаткування  

 ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 

 

Нефінансова звітність / соціальна звітність / звітність зі сталого розвитку – це 

документально оформлена сукупність даних комерційної організації, що відображає 

середовище існування компанії, принципи та методи співпраці з групами впливу, результати 

діяльності компанії в економічній, соціальній та екологічній сфері життя суспільства. За 

визначенням Глобальної ініціативи зі звітності (GRI – Global Reporting Initiative) термін 

«звітність зі сталого розвитку» означає звітність, яка охоплює одночасно економічні, 

екологічні та соціальні аспекти діяльності організації. 

Нефінансова звітність є інструментом соціальної відповідальності бізнесу (СВБ). В 

свою чергу, соціальна відповідальність бізнесу – це концепція, згідно з якою компанії 

добровільно інтегрують соціальні та екологічні аспекти у свою комерційну діяльність та 

взаємодію із зацікавленими сторонами (ЄС, 2001). 

Отже, це фінансове звітування має застосовуватись у зв'язці зі системою управління 

соціальною відповідальністю компанії. Гарним прикладом для розуміння, де знаходиться 

нефінансова звітність у процесі управління СВБ, може слугувати модель управління 

соціальною відповідальністю іспанської телекомунікаційної компанії Telefonica. У цій моделі 

визначено п'ять етапів: 

1. Внутрішня діагностика – самодіагностика усіх можливих нефінансових ризиків 

діяльності компанії. 

2. Зовнішня діагностика – залучення груп впливу до аналізу. 

3. Затвердження та впровадження проектів та програм. 

4. Поступ – досягнення визначених віх у впровадженні проектів. 

5. Комунікація. 

Нефінансова звітність, точніше звітування як процес, є складовою п'ятого та першого 

етапів.  

        Як і будь-який інший інструмент управління, нефінансова звітність повинна нести 

вигоди для компанії. Важливо розуміти, що вигоди від нефінансової звітності тісно пов'язані 

з вигодами від ведення бізнесу в соціально відповідальний спосіб та від бізнес-процесів, 

вибудованих навколо нефінансової звітності. 

Під час підготовки звіту корпорація отримує можливість проаналізувати власну 

стратегію, провести об'єктивну оцінку нефінансових ризиків, залучити менеджерів, 

відповідальних за функціональні напрямки, до визначення ролі та оцінки впливу компанії на 

суспільство. За вмілого використання звітування здатне стати інструментом стратегічного 

планування діяльності компанії. 

Для працівників компанії соціальна звітність є значним стимулом і доказом статусності 

роботи, роз'яснюючи соціальну вагу їхньої роботи. Звітність також допомагає компанії у 

розбудові іміджу відповідального роботодавця, зокрема серед молодих спеціалістів. 

Неурядові організації, бізнес-партнери, державні органи, споживачі певною мірою також 

формують своє ставлення до компанії з врахуванням наявності та змісту нефінансової 

звітності. Нефінансова звітність може опосередковано сприяти створенню партнерства. 

Наявність нефінансової звітності підвищує шанси компанії стати партнером значущих 

інституцій, зокрема міжнародних. 



 

 

113 

 

Наявність нефінансової звітності поряд із фінансовою дозволяє зацікавленим особам 

отримувати інформацію про соціальні та екологічні аспекти діяльності компанії в комплексі з 

інформацією про економічні результати. Це дозволяє ефективно оцінювати ризики бізнесу 

(зокрема довгострокові), що стає важливим фактором оцінки діяльності ком[ паній з боку 

акціонерів, інвесторів та кредиторів. Наявність нефінансової звітності за певних умов може 

дозволити збільшити капіталізацію компанії, зменшити вартість фінансового ресурсу або 

продовжити термін залучення фінансових ресурсів. 

Наявність нефінансової звітності у компанії, зокрема з українським капіталом, є 

сигналом про її зрілість, що у багатьох випадках стає у нагоді під час виходу на ринки інших 

країн. Розробка та впровадження бізнес[процесу нефінансового звітування дозволяє компанії 

бути організаційно спроможною до роботи на ринках, де питання соціальної відповідальності 

бізнесу можуть мати більше значення, ніж в Україні. Зокрема в деяких країнах ЄС нефінансова 

звітність є обов'язковою (Франція, Данія та ін.), а групи впливу (неурядові організації, 

інвестори, ЗМІ) активно відслідковують нефінансові аспекти діяльності компаній. Також 

компанії, які звітують щодо нефінансових аспектів діяльності, отримують переваги під час 

процедур державних закупівель та/або впровадженні державних програм і проектів. А отже, 

для них нефінансова звітність є істотним фактором конкуренції. 

Ефективна комунікація з бізнес-партнерами дозволяє компанії отримати репутаційні 

вигоди як прозорої і відкритої до співпраці через встановлення чітких вимог до контрагентів 

та відкритості щодо принципів своєї роботи. Міжнародні компанії все активніше виставляють 

вимоги щодо соціальних та екологічних аспектів діяльності своїх постачальників. Наявність 

нефінансової звітності дозволяє українським компаніям зберегти та розширити бізнес з 

транснаціональними компаніями та вийти на ринки.  

Нефінансова звітність готується для діалогу із освіченою аудиторією, яка вимагає як 

позитивну, так і негативну інформацію про діяльність компанії. Готуючи звіт, компанія має 

бути готовою до вимог від груп впливу надати інформацію про негативні аспекти діяльності. 

Компанія повинна вміти сприймати конструктивну критику і ефективно впроваджувати 

зворотний зв'язок у систему ухвалення рішень. 

Підготовка повноцінного звіту про соціальну відповідальність вимагає 

висококваліфікованих людських ресурсів, внутрішньокорпоративних систем (часом 

додаткових), налагодження нового бізнес-процесу всередині компанії тощо. Амбіції щодо 

підготовки нефінансового звіту мають відповідати можливостям компанії на даному етапі та 

рівню загального корпоративного розвитку. Використання спрощених форм нефінансової 

звітності може краще відповідати потребам і можливостям компанії на певному етапі. Кожна 

цифра та твердження у нефінансовій звітності мають відповідати дійсності. Неправдиві дані 

можуть бути виявлені та опинитись на шпальтах газет та у соціальних мережах. Це також може 

спричинити проблеми наступного разу, коли компанія готуватиме нефінансовий звіт, адже 

буде унеможливлена порівнювальність даних. Саме тому потрібно бути спроможним надавати 

та підтверджувати реальні дані.  

Оприлюднений звіт назавжди стає надбанням громадськості, його неможливо 

видалити, приховати або позбутися. Після першого нефінансового звіту в певний момент буде 

другий, третій та наступні. Фахівці зможуть порівнювати дані та робити висновки у динаміці, 

і у даному випадку – не лише про фінансові показники діяльності. Роль нефінансової звітності 

у цьому аспекті аналогічна ролі фінансової звітності, яка вже стала звичною для українських 

компаній. Рівень усвідомлення ризиків, пов'язаних із нефінансовою звітністю, безпосередньо 

впливає на формат звітності та її період. Ризики звітності не повинні ставати непереборною 

перепоною для початку процесу звітування. Власне як і для бізнесу загалом, вміння вправно 

управляти ризиками є основою успіху 

Як і у випадку фінансової звітності, зручність використання інформації вимагає її 

зведення в окрему публікацію – нефінансовий звіт. Інформація про проекти та програми у 

сфері соціальної відповідальності бізнесу може бути розміщеною на веб сторінці компанії, але 
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лише окремий звіт дозволяє споживати таку інформацію у зведеному вигляді, зіставляти 

інформацію з іншими компаніями та аналізувати внутрішню динаміку.  

Таким чином,  нефінансова звітність конкретної компанії може бути підготовлена та 

подана у різних форматах:  

• Звіту про прогрес реалізації принципів Глобального договору (СОР – Communication 

on Progress) 

 • Звіту зі сталого розвитку, підготовленого за вимогами системи GRI (Глобальної 

ініціативи зі звітності) 

 • Окремого соціального звіту за показниками, які самостійно визначаються компанією. 

Останнім часом у світі також точиться дискусія про так звану інтегровану звітність, яка 

об'єднуватиме як фінансову, так і нефінансову звітність. Кожна компанія визначає формат 

звітності відповідно до власних потреб та етапу розвитку моделі СВБ.  
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Прибуток підприємства це кінцевий результат діяльності, що свідчить про якісну 

організацію управлінського процесу. На сьогодні багато підприємств знаходяться у кризовому 

стані, несуть великі збитки, пов’язані з геополітичними та епідеміологічними чинниками.  

Для прийняття ефективних стратегічних рішень з управління підприємством та 

підвищенням прибутковості діяльності, необхідно створити інформаційну платформу, яка 

забезпечить потребу в правдивих та своєчасних обліково-фінансових даних.  

Реформування облікової системи в Україні відбувається з урахування міжнародного 

досвіду та рекомендацій на його основі. Організацію та ведення обліку прибутку підприємства 

досліджувало багато науковців, серед яких: Андріяш А.С. [1], Бабіч В.В. [2], Поддєрьогін А.М. 

[2], Бланк І.А. [3],   В.І. Блонська [4], Бесараба Л.В. [5] А. О. Касич [6] та інші.  
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Прибуток, не зважаючи на існування багатьох праць та досліджень, з точки зору 

значення для управління підприємством являє собою категорію достатньо складну, що 

пов’язано з великою кількістю факторів, які впливають на його формування та розподіл. 

Інформація про розподіл і використання чистого прибутку формується в 

бухгалтерському обліку та є базою для виплати дивідендів акціонерам, а також він може бути 

спрямований на розвиток матеріально-технічної бази підприємства та інші, передбачені 

законодавством України, цілі.   

Тому, необхідно дослідити, уточнити таку дефініцію як «прибуток» та удосконалити її 

класифікацію, що будуть сприяти більш ефективнішому та рентабельнішому його 

використанню. 

З одного боку прибуток розглядається як різниця між доходами і витратами, з іншого – 

як об’єкт оподаткування та джерело наповнення бюджету країни.    

Якісне обліково-аналітичне забезпечення є гарантією покращення результатів 

фінансово-господарської діяльності будь-якого суб’єкта господарювання у сучасних умовах 

ринкової економіки. Удосконалення класифікації прибутку підприємства дасть можливість 

приймати більш ефективні управлінські рішення щодо формування та використання прибутку 

(табл. 1).  

Таблиця 1  

 Класифікація прибутку підприємства 

 

№ Ознака Класифікація 

1 

 

за метою 

визначення 

Обліковий прибуток (збиток) - сума прибутку (збитку) до 

оподаткування, визначена в бухгалтерському обліку і відображена у 

Звіті про фінансові результати за звітний період. 

Податковий прибуток (збиток) - сума прибутку (збитку), визначена 

за податковим законодавством об'єктом оподаткування за звітний 

період 

Інвестиційний прибуток - дохід у вигляді позитивної різниці між 

доходом, отриманим платником податку від проведення операцій з 

цінними паперами з урахуванням курсової різниці, деривативами та 

корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, 

формах, та витратами на придбання таких інвестиційних активів 

2 за характером 

відображення 

в обліку 

Бухгалтерський прибуток визначається як різниця між валовим 

доходом (виручкою від реалізації продукції) та бухгалтерськими 

(зовнішніми ) витратами виробництва, що відображаються в обліку 

Економічний прибуток визначається як різниця між валовим 

доходом та економічними (зовнішніми та внутрішніми, з урахуванням 

нормального прибутку) витратами виробництва, він відрізняться  від 

бухгалтерського у бік зменшення на величину внутрішніх поточних 

витрат 

3 за 

міжнародною 

практикою 

обліку 

Загальний сукупний прибуток це зміна у власному капіталі протягом 

періоду внаслідок операцій та інших подій, окрім тих змін, що виникли 

внаслідок операцій з власниками, які діють згідно з їх повноваженнями 

власників 

Інший сукупний прибуток містить статті доходів або витрат 

(включаючи коригування перекласифікації), які не визнані у прибутку 

або збитку, як вимагають або дозволяють інші МСФЗ 
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4 За складом 

елементів, що 

формують 

прибуток 

Маржинальний прибуток характеризує суму чистого доходу від 

операційної діяльності (валового доходу підприємства від такої 

діяльності, зменшеного на суму податкових платежів за рахунок 

нього) за вирахуванням суми змінних витрат 

Валовий прибуток характеризує суму чистого доходу від операційної 

діяльності за вирахуванням усіх операційних витрат, як постійних, так 

и змінних  

Балансовий прибуток відповідно представляє собою різницю між 

усією  сумою чистого доходу підприємства та сумою його поточних 

витрат 

Чистий прибуток характеризує суму балансової (або валового) 

прибутку, зменшену на суму податкових платежів за його рахунок 

5 За періодом 

визначення 

Прибуток попереднього періоду (тобто періоду, що передує звітному) 

Прибуток звітного періоду  

Прибуток планового періоду (планований прибуток) 

6 З точки зору 

оподаткування 

Оподаткований прибуток з нього сплачується податок на прибуток 

Прибуток, що не підлягає оподаткуванню згідно законодавства 

України 

7 За характером 

споживання* 

Нерозподілений прибуток (капіталізований) – прибуток що 

залишається на підприємстві після оподаткування та виплати 

дивідендів 

Розподілений прибуток – спрямований на нарахування дивідендів на 

виплату акціонерами дивідендів  

Використаний прибуток – це нерозподілений прибуток, який буде 

спрямований на збільшення резервного капіталу,  

*удосконалено авторами 

 

Застосування понять: «розподіл прибутку» та «використання прибутку», не являються 

тотожними, зокрема, чистий прибуток розподіляється за напрямами його використання, а вже 

потім використовується. Разом із тим на практиці, особливо в малому бізнесі, чистий прибуток 

не розподіляється, а просто в міру потреби використовується на певні цілі [1].  

Отже, авторами  запропонована удосконалена  класифікація прибутку за ознакою 

«характером споживання», що поділяється на такі види: 

– нерозподілений прибуток (капіталізований);  

– розподілений прибуток (нарахування та виплата дивідендів);  

– використаний прибуток (спрямований на поповнення резервів, розвиток матеріально-

технічної бази). 

В плані рахунків для узагальнення інформації про використаний прибуток у звітному 

періоді передбачено субрахунок 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді», для 

проведення  аналізу необхідно обирати річні суми саме за даним рахунком. 

Удосконалена класифікація за новими ознаками дасть можливість контролювати та 

прогнозувати використання прибутку на підприємствах України, тому у подальшому є 

потреба у розробці методики аналізу такого прибутку. 
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Метою діяльності будь-якого суб’єкта господарювання є отримання прибутку, який є 

його фінансовим ресурсом і може бути використаний для розширення сфери власного бізнесу, 

інвестицій в інші фінансові активи, створення резервного капіталу та на задоволення 

соціальних потреб трудового колективу. Однак, для отримання прибутку суб’єкт 

господарювання повинен понести витрати. Тому дослідження поведінки витрат є актуальним 

для любого суб’єкта господарювання. 

Даній проблемі присвячена значна кількість наукових праць, зокрема:  

Коба О.В., Миронова Ю.Ю., зазначають, що ефективним управління витратами може 

бути лише тоді, коли керівництво отримує вичерпну інформацію про взаємозв’язок витрат за 

кожним їх елементом, від виробництва конкретних видів продукції, до завершення 

виробничого процесу або до його початку – як прогнозну [1, с.103]. 

Міценко Н.Г., Міщук І.П., Боднарюк В.А.  зазначають, що управління витратами 

підприємства слід розглядати як неперервний цілеспрямований процес прийняття та реалізації 

управлінських рішень щодо формування, регулювання, нормування, розподілу, покриття та 

контролю витрат, що призводить до збільшення прибутку та зростання вартості підприємства 

[2, с.3]. 

Ми погоджуємося з думкою цих авторів, які зазначають, що аналіз витрат діяльності 

здійснюється відповідно до плану і включає три етапи: підготовчий, основний, підсумковий, 

кожен з яких виконує властиві йому функції та с тим, що аналіз необхідно проводити за видами 

та елементами витрат. 

https://finukr.org.ua/?page_id=17&mode=view&lang=uk&year=2012%20%20%20%20%20%20%20%20&issueno=2
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На думку Н. Піскунової, М. Федорець, К. Піскунової, від рівня та динаміки витрат 

залежать прибутки або збитки як окремих суб'єктів господарювання, так і ефективність 

формування національного доходу держави. Для досягнення і збереження належного рівня 

конкурентоспроможності в довгостроковій перспективі підприємствам необхідно 

здійснювати ґрунтовний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування. 

Дані цього аналізу використовуються у прогнозуванні собівартості продукції, пошуку 

можливостей зниження витрат, цін продукції [3, с.358]. 

Чебірко Г.І. зазначає, що ефективна діяльність підприємства залежить від 

раціонального використання усіх видів ресурсів, що обумовлює необхідність переходу до 

оптимальної системи управління витратами. Існує декілька основних причин, які змушують 

підприємства працювати над оптимізацією своїх поточних витрат та шукати шляхи економії 

ресурсів [4, с.118]. 

Отже, аналіз витрат з метою управління ними є однією з найголовніших проблем для 

суб’єктів господарювання, адже від їх рівня та динаміки залежать фінансові результати 

структурних підрозділів і підприємства загалом, визначення вартості підприємства та 

наповнення державного бюджету. 

На нашу думку, аналіз витрат діяльності підприємства доцільно проводити у 

взаємозв’язку з доходами і результатами діяльності, адже між ними є причинно-наслідковий 

зв’язок. 

Нами проведено аналіз витрат діяльності за матеріалами ТОВ «Інжсервіс-Полтава», 

інформаційним забезпеченням для проведення  аналізу є дані фінансової звітності 

підприємства за формою №2-М за відповідні роки (табл. 1). 

За даними таблиці можна дійти висновку, що доходи досліджуваного підприємства 

протягом 2017-2019 рр. мають тенденцію до зростання. Так, у 2018 р., у порівняні з 2017 р., 

вони збільшились на 87,4 тис.грн або на 103,84%, а у , 2019 р. в порівнянні з попереднім роком 

на 486,1 тис.грн або на 120,58%. Збільшення доходів відбулося за рахунок збільшення обсягів 

виробництва і реалізації продукції та збільшення цін на неї у зв’язку з інфляцією, яка ці роки 

мала місце в Україні. 

Усього витрати підприємства  в 2018 р. у порівнянні з 2017 р. зменшились на 155 тис. 

грн або на 7,05%, у 2019 р. у порівнянні з 2018 р. вони збільшились на 207,5 тис. грн або на 

110,16%. 

 

Таблиця 1 

Взаємозв’язок доходу, витрат та фінансових результатів ТОВ «Інжсервіс-Полтава» 

за 2017-2019рр. 

Показник 

Одини-

ця 

виміру 

Роки 

Абсолютне 

відхилення, 

тис.грн 

Темп зростання, 

% 

2017 2018 2019 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Доходи тис.грн 2274,1 2361,5 2847,6 87,4 486,1 103,84 120,58 

Витрати, 

усього, у тому 

числі: 

тис.грн 2197,2 2042,2 2249,7 -155 207,5 92,95 110,16 

собівартість 

реалізованої 

продукції 

тис.грн 2170,7 2014 2219,3 -156,7 205,3 92,78 110,19 
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інші операційні 

витрати 
тис.грн 26,5 28,2 30,4 1,7 2,2 106,42 107,8 

Фінансовий 

результат - 

прибуток до 

оподаткування 

тис.грн 76,9 319,2 597,9 242,3 278,7 у 4,2 187,31 

Податок на 

прибуток 
тис.грн 13,9 57,5 107,6 43,6 50,1 У 4,1 187,13 

Чистий 

прибуток 
тис.грн 63 261,8 490,3 198,8 228,5 У 4,2 187,28 

 

Поведінка собівартості реалізованої продукції є дещо іншою. Так, собівартість 

реалізованої продукції у 2018 р., порівняно з 2017 р., зменшилась на 156,7 тис грн або на 7,22%. 

У 2019 р., порівняно з 2018 р., собівартість реалізованої продукції збільшилась на 205,3 тис.грн 

і темп зростання становить 110,19%. Темп збільшення витрат є меншими ніж темпи зростання 

доходів, що забезпечує підприємству прибуткову діяльність. 

У 2017-2019 рр. спостерігається темп постійного збільшення інших операційних 

витрат, але вони є незначними. У 2018 р, порівняно з 2017 р., збільшились на 1,7 тис грн або 

106,42%. У 2019 році іншу операційні витрати склали 30,4 тис.грн, що на 2,2 тис.грн або на 

107,08% більше ніж у 2018 році. 

Прибуток до оподаткування розраховується як різниця між усіма доходами та 

понесеними витратами та має постійну тенденцію до зростання, що пов’язано із аналогічною 

тенденцією збільшення доходу підприємства. У 2018 р., порівняно з попереднім збільшився 

на 242,3 тис.грн або у 4,2 рази. У 2019 р. у порівнянні з 2018 р. прибуток до оподаткування 

збільшився на 278,7 тис. грн або на 187,31%. 

Підприємство використовує загальну систему оподаткування та сплачує податок на 

прибуток, що формує фінансові ресурси держави. У 2018 р. було сплачено 57,5 тис.грн, що у 

4,2 рази більше ніж у попередньому році, у 2019 р. збільшився на 50,1 тис.грн або на 187,13%. 

Чистий прибуток, який залишається у підприємства є його фінансовим ресурсом та 

використовується відповідно до статуту. У 2018 р., порівняно з 2017 р. чистий прибуток 

збільшився на 198,8 тис.грн або у 4,2 рази, а у 2019 р., порівняно з попереднім, на 198,8 тис.грн 

або на 187,28%. 

Підприємство за рахунок отриманого прибутку може розширювати масштаби своєї 

діяльності, здійснювати модернізацію виробництва, що сприятиме зміцнювання його позицій 

на ринку реалізації продукції, створювати резервний капітал та використати на задоволення 

соціальних потреб колективу. 

Отже, для забезпечення поступального розвитку підприємства доцільно постійно 

проводити аналіз поведінки доходів, витрат та фінансових результатів, що забезпечить 

підвищення ефективності його діяльності. 
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КВАЛФІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ОСНОВНІ ЗАСОБИ» 

 

Гудима В.Ю., 

магістратрант 

Науковий керівник: Кратт О.А., 

завідувач кафедри, д.е.н., професор 

 Національний авіаційний університет 

 

Радіонова Н. і Ременюк Л. пропонують провести дослідження основних засобів (ОЗ) у 

двох напрямках: 1) згідно вимог нормативно-правової бази; 2) за науковим підходом, який 

розглядає ОЗ з позиції обліку, аналізу, аудиту та управління [1]. Природно, що правовий 

ракурс передбачає однозначність тлумачень, виключаючи будь-яку полеміку. Але при цьому, 

правовий ракурс є наслідком узагальнення думок як вчених і практиків, а тому, він має наукове 

підґрунтя. У свою чергу, науковий ракурс, приймає нормативне тлумачення як узаконене 

узагальнення, яке відображає сучасну точку зору більшості фахівців. Співвідношення правого 

і наукового ракурсів у цьому випадку є ніщо інше як взаємозв'язок оцінки і норми, в якому 

оціночні судження завжди передують законодавчим актам.  

На бухгалтерських теренах України існують два рівня стандарту обліку ОЗ: 

міжнародний і національний. Так, у Ст. 6 Міжнародного стандарту термін «основні засоби» - 

матеріальні об'єкти, що їх: а) утримують для використання у виробництві або постачанні 

товарів чи наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей; б) 

використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду [2]. Цитували цю 

дефініцію поняття «основні засоби» Радіонова Н. і Ременюк Л., Пирець Н. і Псюк Ю., а також 

Якубів В., Шеленко Д. і Сас Л. [1; 3, с.326; 4, с. 376]. Таке визначення ОЗ, на погляд 

Домбровської Н., підкреслює спосіб їх використання, але не враховує всіх ознак, що 

визначають їх сутність [5, с.  344-345]. 

Національний рівень стандарту обліку ОЗ. У Ст. 4 Положення (стандарт) 7 

представлено визначення терміну «основні засоби» – матеріальні активи, які підприємство 

утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання 

послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-

культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше 

одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) [6]. На це визначення терміну 

посилаються Радіонова Н. і Ременюк Л., Домбровська Н., Кудлаєва Н. і Кравчук В., 

Макаренко А. і Курсон О., Подолянчук О. і Химич Г., Очеретько Л. і Малишева Л., [1; 5, с.345; 

7, с.180; 8; 9, c.77; 10, с.297]. Жоден з науковців не поставив під сумнів положення дефініції, 

які розкривають природу поняття. 

У 2003 р. створено Методичні рекомендації 1, які можуть застосовувати підприємства. 

У Ст. 2 Методичних рекомендацій основними засобами вважаються матеріальні активи, які 

підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, 

надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і 

соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких 

становить більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) [11].  

Відповідно до вищезазначених документів, Кудлаєва Н. і Кравчук В. узагальнює, що 

ОЗ – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх в процесі 

виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для 

здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного 

використання яких більше одного року [7, с.181]. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2016_2_22


 

 

121 

 

Згідно пункту 14.1.138 Податкового кодексу України, основні засоби – матеріальні 

активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр, що 

призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника 

податку, вартість яких перевищує 20000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним 

або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання яких з дати введення в 

експлуатацію становить понад один рік [12]. Подолянчук О. і Химич Г., Радіонова Н. і 

Ременюк Л., а також Домбровська Н., Очеретько Л. і Малишева Л. посилаються і на це 

визначення терміну [9, c.76; Р.1; 5, с.343-344; 10, с.297 ]. Якубів В., Шеленко Д. і Сас Л. 

відзначили, що відповідно до національного податкового законодавства критерієм віднесення 

до складу ОЗ є вартість матеріального активу [4, с.377]. Однак, Домбровська Н. підкреслює, 

що у класичному політекономічному визначенні ОЗ немає якихось обмежень у розмірі їх 

вартості у грошовому виразі [5, с.344]. 

Макаренко А. і Курсон О. віднесли ОЗ до матеріальних активів, які забезпечують 

діяльність підприємства для задоволення його господарських потреб, використовуються 

більше року та поступово протягом терміну своєї експлуатації втрачають моральні та фізичні 

якості [8]. 

Стало бути, вище визначене свідчить про відсутність єдності думок щодо семантики 

терміну «основні засоби». Ця обставина має визначити критерієм віднесення терміну до 

категорій або понять. Так, Домбровська Н. віднесла «основні засоби» до «економічних 

категорій» [5, с.341].  

Таким чином, розглянуто підходи до тлумачення поняття «основні засоби», що 

визначені у нормативно-правових актах та працях вітчизняних науковців з економічної теорії 

та бухгалтерського обліку. На основі проведеної оцінки літературних джерел та економічної 

теорії, автори прийшли висновку, що ОЗ – це засоби виробництва, які перебувають у процесі 

виробництва і використовуються поступово протягом декількох виробничих циклів, 

частинами переносять свою вартість на новостворений продукт. 
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Діяльність сучасних підприємств базується на необхідності використання природно-

ресурсного потенціалу, що призвело до глобальних екологічних проблем. Розміри збитків, 

яких підприємство завдає довкіллю, більшістю керівників підприємств навіть не 

усвідомлюються, позаяк відсутня певна система методів і норм, щоб відобразити реальні 

результати екологічного обліку в звітності підприємства. 

Прийняття Закону України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної 

політики України на період до 2030 року» було зумовлено зобов'язаннями України щодо 

імплементації європейського екологічного законодавства, а також зобов'язаннями щодо 

запровадження екологічних вимог відповідно до чинних у країнах ЄС [5]. 

Інформаційна база, яку на підприємстві створює система бухгалтерського обліку, 

повинна бути сформована належним чином і забезпечити надання керівництву інформації для 

прийняття управлінських рішень стосовно зниження та завбачення й уникнення екологічних 

ризиків. Традиційна система обліку і звітності потребує реформування, що дасть змогу 

вирішити проблеми впровадження екологічного обліку на рівні підприємств. 

Екологічний облік на підприємстві – це система виявлення, вимірювання, реєстрації, 

нагромадження, узагальнення, зберігання, оброблення та підготовки релевантної інформації 

про діяльність підприємства в галузі природокористування з метою передачі її внутрішнім і 

зовнішнім користувачам для прийняття оптимальних рішень [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель системи еколого-економічного обліку на підприємстві [1] 
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Екологічний облік підприємств повинен діяти як цілісна система, що охоплює такі 

складові: фінансовий облік, управлінська звітність за екологічними показниками, екологічний 

контролінг, екологічний аудит, оскільки це забезпечить ефективне функціонування 

природоохоронної системи та належний рівень управління екологічними чинниками [4]. 

Налагодження системи екологічного обліку в Україні на підприємствах сприятиме 

формуванню ефективної системи екологічного аудиту, долучення до якої надаватиме 

підприємствам більше шансів одержувати реальні прибутки за умов гармонійного ставлення 

до довкілля. Головною метою екологічного обліку в сучасних економічних умовах 

господарювання має стати відображення екологічних впливів кожного підприємства і 

порівняння їх з екологічними стандартами, адекватне врахування екологічних аспектів 

користувачів інформацією, необхідною для прийняття оптимальних управлінських рішень [3; 

7]. 

Актуальність впровадження системи екологічного обліку в діяльність підприємств 

України має економічний, екологічний та соціальний аспекти (рис. 2).  

Як зазначає вітчизняний науковець Л. М. Пелиньо, існує низка перешкод, що 

заважають підприємствам впроваджувати екологічний облік, а саме: витрати підлягають 

вирахуванню із суми оподатковуваного податком доходу лише після того, як вони проведені, 

внаслідок чого немає стимулу враховувати зобов’язання, зокрема екологічні; оскільки 

інвестори уважно стежать за розміром прибутку, підприємства відкладають вживання заходів, 

які могли б призвести до зменшення прибутків; надмірна складність виділення витрат на 

природоохоронні заходи із загальних витрат; відсутність конкретних рекомендацій стосовно 

надання інформації про природоохоронну діяльність і організацію екологічного обліку на 

підприємствах. 

На думку науковця, екологічний облік має знайти відображення в загальній системі 

бухгалтерського обліку, адже лише в цьому разі він стане ефективним інструментом 

природоохоронної діяльності на підприємстві [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Актуальність впровадження екологічного обліку на підприємствах України [6] 
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громадськості щодо результатів діяльності підприємства, налагодження екологічного 

управління ним. Екологічний облік на підприємстві впливає на конкурентоспроможність 

останнього, позаяк виступає індикатором справедливого перерозподілу природних ресурсів, 

раціональності господарювання, виявлення проблем екологічного ризику, виробництва 

екологічної продукції, надходження інвестицій, контролю за негативним впливом на довкілля. 

Тому для вдосконалення облікової системи необхідно доповнити її складові 

екологоорієнтованим обліком та звітністю, які сформують потужний інформаційний базис 

обліково-аналітичного забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання. 
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За умови нестабільності національної економіки, врахування постійних коливань 

попиту споживачів і чинників, що впливають на зміну тенденцій попиту, доцільно 

прогнозувати обсяги експортно-імпортних поставок з використанням різних статистичних 

методів [1-4]. 

Метод авторегресії – побудова авторегресійної моделі, тобто динамічної регресійної 

моделі, що відображає часові зміни досліджуваного показника порівняно з його попередніми 

значеннями.  

Авторегресійна модель виглядає таким чином: 

 (1) ,...Y 2211t ntntt yyy −−− +++= 
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де – прогнозне значення показника;  

 – попередні значення прогнозного показника; 

 – коефіцієнти авторегресії; 

 – порядковий номер попередніх значень показника. 

Метод середнього темпу зростання: 

 

(2) 

де  – значення прогнозного показника за поточний рік; 

 – значення прогнозного показника за базовий рік. 

Метод екстраполяції середньої – розрахунок здійснено за формулою 

 

(3) 

де  – фактичні значення показника; 

 – кількість періодів. 

Метод «наївних моделей» – розрахунок здійснюється у такій послідовності: 

визначення щорічного приросту або зменшення обсягу експорту / імпорту: 

 (4) 

де – наступне значення показника; 

 – попереднє значення показника; 

розрахунок середнього щорічного приросту або зменшення показника та прогнозного 

значення обсягу експорту / імпорту 

 
(5) 

 
(6) 

де – фактичне значення показника за попередній період. 

 – кількість періодів. 

Метод екстраполяції тренду – розрахунок надається за видом лінійного рівняння 

 
(7) 

де – показник, що аналізується; 

 – період (роки); 

 – коефіцієнти для розрахунку. 

У роботі [4] доведено, що найбільш точним і достовірним методом прогнозування є 

метод авторегресії, який має ряд переваг, а саме: обґрунтованість й оперативність виконання 

розрахунків; менша похибка одержаних результатів; відсутність суб’єктивного чинника, 

властивого методу експертних оцінок тощо. Отже, цей метод є ефективним для прогнозування 

показників, оскільки має місце більш висока достовірність прогнозних значень. 

Здійснимо прогнозування показників експортно-імпортних операцій за допомогою 

методу авторегресії. Розрахунки показують, що обсяги експорту з країн Європи в Україну 

зростуть за 2019-2023 рр. на 22,2%, а імпорту – на 19,2%. Однак сальдо експортно-імпортних 
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операцій буде від’ємне і щороку скорочуватиметься. При цьому знизиться і співвідношення 

між імпортом  

Разом з тим, обсяги експорту сільськогосподарської продукції збільшуться в 2 рази, а 

імпорту – в 1,83 рази. Сальдо експортно-імпортних операцій позитивне і зросте в 2023 р. 

порівняно з 2019 р. у 2,1 рази. За цей період обсяг інвестицій зовнішньоекономічної діяльності 

збільшиться на 4,6% (табл.1). 

Таблиця 1 

Прогнозні значення показників зовнішньоекономічної діяльності  

суб’єктів господарювання 

Показники 

Фактичне 

значення 

за 2019 р. 

Прогнозні значення за роками 

2020 2021 2022 2023 

Зовнішня торгівля товарами з країнами Європи, млн дол. США 

Експорт 26739,5 28116,6 29564,6 31087,2 32688,2 

Імпорт 38001,9 39708,2 41491,1 43354,0 45300,6 

Сальдо -11262,4 -11591,6 -11896,5 -12266,8 -12612,4 

Зовнішня торгівля сільськогосподарською продукцією, млн дол. США 

Експорт 3330,0 3971,0 4735,4 5647,0 6734,1 

Імпорт 556,4 647,4 753,2 876,4 1019,7 

Сальдо 2773,6 3323,6 3982,2 4770,6 5714,4 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності 

Обсяг, млрд дол. США 35,81 36,22 36,63 37,05 37,47 

Темпи зростання, % 100,0 101,1 102,3 103,5 104,6 

Складено й розраховано автором. 

 

Виходячи з вищевикладеного, можна дійти такого висновку. Використання 

прогнозування як ефективного інструменту планування зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства дозволяє приймати обґрунтовані управлінські рішення при формуванні планів 

відвантаження споживачам, виробничих програм і стратегій подальшого розвитку 

підприємств, виявляти резерви підвищення ефективності організації збутової діяльності, 

оптимізувати структуру експортно-імпортних операцій [5-6]. Це сприятиме розширенню 

каналів збуту, скороченню витрат на організацію зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів 

господарювання та збільшенню обсягів реалізації експортної продукції. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ 
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імені Вадима Гетьмана”  

 

Розвиваючи малий бізнес, країна отримує можливість розкриття та реалізації 

інноваційного потенціалу. За рахунок більшої гнучкості процесів мале підприємництво 

миттєво реагує на зміну ринкової кон’юнктури, надаючи економіці необхідної гнучкості, що 

приводять до стрімкого розвитку. В сучасних умовах це набуває особливої значущості з 

огляду на процеси диференціації споживчого попиту, прискорення НТП, зростання 

номенклатури та асортименту так-званих «кастомізованих» товарів, гнучких до потреби 

кінцевого споживача. В довгостроковому періоді великі компанії розроблять бізнес-моделі та 

побудують процеси, здатні задовольнити цей попит. Проте в короткостроковому періоді це 

можуть зробити лише малі підприємства. 

Зміни із впровадженням карантинних заходів різко змінили умови функціонування для 

МСБ. З 30.03.2020 у зв’язку з необхідністю підтримки вітчизняного бізнесу в умовах 

карантину було прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» [1], який підвищив максимальні обсяги 

доходів, допустимі для кожної з груп. Актуальна інформація на квітень 2020 року наведена в 

табл 1. 

 

Таблиця 1 

  

Спрощена система оподаткування в Україні зі змінами від 30.03.2020 

 

 1 група 2 група 3 група 4 група 

Юридична 

форма 

ФОП ФОП ФОП / 

ЮО 

ФОП / ЮО 

Максимальний 

обсяг доходу 

(ст.291 ПКУ) 

≤ 1 млн 

(300 тис) * 

≤5 млн грн 

(1,5 млн )* 

≤7 млн 

грн 

(5 млн) * 

∞ 

(обмежено площу 

угідь) 

Наймані 

працівники 

- ≤10 ∞ ЮО - ∞, ФОП - 0 

Додаткові 

умови та винятки 

продаж товарів з 

торговельних місць 

на ринках та/або 

надання побутових 

послуг населенню 

Крім сфер:  

- 

нерухомості 

- ювелірні 

виробів, 

вироби з 

дорогоцінних 

металів, 

каміння, 

тощо 

 75% і більше 

складає частка с/г 

товаровиробництва 

 

ФОП, 

зареєстровані 

відповідно до ЗУ 

"Про фермерське 

господарство" 

Ставка ЄП 

(ст. 293 ПКУ)  

до 10% від 

прожиткового 

до 20% від 

мінімальної 

5% з 

доходу 

Або 

0,19-6,33% 

нормативно-

грошової оцінки 
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мінімуму на міс 

(встановлює 

місцева влада) 

ЗП на міс 

(встановлює 

місцева 

влада) 

3% з 

доходу + 

ПДВ 

1га угідь (з 

коефіцієнтами 

індексації) в 

залежності від 

типу ділянки.  

(0,19% для 

багаторічних 

насаджень,6,33% 

для закритого 

ґрунту) 

15% доходів, отриманих понад ліміт, 

встановлений для групи 

15% доходів, від діяльності, не зазначеної в 

реєстрі платників ЄП 

15% доходів, отриманих від діяльності, не 

передбаченої для обраної групи 

Примітка. Максимальний обсяг доходу до змін 30.03.2020 

Джерело: складено автором на основі [3], [1]. 

 

На сьогодні, у зв’язку з епідемією коронавірусу, постає питання посиленого 

стимулювання економіки та, зокрема, підтримки малого бізнесу. Багато країн екстрено 

звернулося до монетарних («кількісне послаблення», що за своєю дією еквівалентно прямій 

емісії), кредитних інструментів (розширення гарантій кредитів з боку урядів та 

наднаціональних фінансових організацій, що також збільшує пропозицію грошей на ринку, 

знижуючи їх вартість), і, звичайно, податкових важелів. Тимчасове припинення роботи деяких 

компаній, згортання ретейлерських мереж, зупинка на невизначений термін роботи закладів 

харчування, колапс у готельному бізнесі та сфері розваг, криза авіаперевізників через закриття 

кордонів. На жаль, цей перелік можна продовжувати довго, як і підраховувати вже наявні та 

прогнозувати майбутні економічні втрати від COVID-19. Національні уряди вдаються до 

безпрецедентних рішень, спрямованих на пом'якшення соціально-економічних наслідків 

всесвітньої пандемії. Деякі кроки назустріч українському бізнесу, що ледь виживає в умовах 

карантину, зробила Верховна Рада 17.03.2020 р., ухваливши низку законопроектів щодо 

боротьби з коронавірусом. 

18.03.2020 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період 

здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19)» [1]. Вказаним законом, серед іншого, передбачені зміни до Податкового 

кодексу України [3] та Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування» [2]. 

Ухвалення такого Закону є позитивним кроком. Україна слідує прикладам країн Заходу 

для мінімізації втрат вітчизняного бізнесу. Проведені на сьогодні заходи можна 

систематизувати за наступними напрямами:  

1. Відтермінування сплати податків – перенесення строків сплати податків на більш 

пізній період, але зі збереженням механізму їх розрахунку. Так, У США Міністерство фінансів 

надало підприємцям можливість відтермінувати сплату податків на 3 місяці. Фізичні особи 

можуть відкласти податкові зобов'язання на суму до 1 млн доларів, а корпорації — на 10 млн 

доларів. Франція теж відтермінує податкові платежі, а також плату за оренду та комунальні 

послуги. Латвія має намір вчинити ще радикальніше та надати бізнесу, що постраждав, 

податкові канікули терміном на 1 рік. 

2. Податкові канікули – зміна механізму розрахунку податків, що на визначений період 

зменшує об’єкт оподаткування або ставку. Цей інструмент пропонує Великобританія разом з 

планами стимулювання доступного кредитування малого бізнесу. 

3. Покриття видатків компаній - влада у Данії пообіцяла покрити 75% фондів 

заробітної плати приватним компаніям, які стали жертвами пандемії, за умови, що вони не 

будуть скорочувати робочі місця. 

Україна змінами до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування» [2]: тимчасово звільняє від 
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нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску сум, що підлягають нарахуванню, 

обчисленню та сплаті за періоди з 01.03.2020 р. до 31.05.2020 р. за себе щодо фізичних осіб-

підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, а також осіб, які 

провадять незалежну професійну діяльність (наукову, літературну, артистичну, художню, 

освітню або викладацьку, медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну 

діяльність); на 3 місяці скасовує податкові штрафи для платників ЄСВ. Тобто за порушення, 

які пов'язані з несвоєчасною сплатою (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску, неповну 

сплату або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які 

нараховується єдиний внесок (авансових платежів). За несвоєчасне подання звітності до 

податкових органів, вчинене у періоди з 01.03.2020 р. до до 31.05.2020 р., штраф не 

застосовується. Також протягом цього періоду платникам єдиного внеску не нараховується 

пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню. 
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Здравоохранение является сферой деятельности государства по обеспечению прав 

граждан на жизнь и здоровье, которая рассматривается как одна из приоритетных в 

политической, экономической и социальной жизни государства и общества. 

Медицинское обслуживание как отрасль экономики и социальной сферы может быть 

охарактеризована с различных сторон. С точки зрения экономики она может быть 

представлена наличными трудовыми и финансовыми ресурсами, основными фондами и 

текущими материальными ресурсами, в совокупности образующими производственные 

факторы отрасли, соединение которых создает процесс воспроизводства в здравоохранении. 

Основные фазы этого процесса направлены на получение конечного результата- медицинской 

услуги. 

Бюджетная организация одна из самых многочисленных групп организаций, 

функционирующих в нашем государстве, содержание которых обеспечивается за счет средств 

бюджетов разных уровней. 

Подавляющая часть бюджетных организаций выполняет различные функции, в том 

числе в здравоохранении. Поэтому средства, которые выделяются для обеспечения 

деятельности учреждений здравоохранения, образования, культуры, науки и других 

организаций непроизводственной сферы, имеют строго целевое назначение, а статьи расходов 

определены законодательством. 

Таким образом, от величины средств, предоставляемых из бюджетной системы этим 

организациям, от эффективности их использования зависит выполнение социальных задач, 

стоящих перед обществом. 

http://zakon.rada.gov.ua/
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В бюджетных учреждениях имеются характерные для них объекты экономического 

анализа: расходы (кассовые и фактические), производимые за счет бюджетного 

финансирования и внебюджетных источников; продукты питания, медикаменты и 

перевязочные средства и др. Кроме того, разработаны и утверждены условия оплаты труда 

работников для каждой отрасли бюджетной деятельности. 

Большая роль отводиться совершенствованию управления бюджетными 

организациями, что предполагает всестороннее развитие аналитической работы. Анализ 

хозяйственной деятельности – это этап, предшествующий принятию решения. Он призван 

обосновать принимаемое решение и оценить его последствия с позиций экономической 

эффективности. Для того чтобы объективно оценить исполнение сметы расходов учреждения, 

необходимо всесторонне рассматривать факторы, влияющие на результаты исполнения 

сметы.  

Вместе с тем значение экономического анализа заключается не только в выявлении 

факторов, влияющих на процесс исполнения сметы., но и в том, чтобы разработать конкретные 

предложения по устранению нежелательных явлений, то есть анализ должен быть 

действенным, конкретным и оперативным.  

Экономический анализ – это совокупность методов формирования и обработки данных 

о производственной и финансовой деятельности медицинских учреждений и их 

подразделений, позволяющих обеспечить достоверную оценку результатов их работы, 

выявить пути рационализации использования средств, повышения эффективности. 

При этом хозяйственная деятельность оценивается под углом зрения ее соответствия 

требованиям экономических законов, а также задачам, стоящим перед медицинским 

учреждением на данном этапе. Вместе с тем экономический анализ – это одна из функций 

управления. С этой точки зрения экономический анализ – необходимое звено в системе 

управления медицинским учреждением, которое обосновывает выбор оптимального варианта 

решения целого комплекса проблем, связанных с планированием деятельности учреждения. 

Поэтому экономический анализ должен завершаться принятием соответствующих 

управленческих решений. 

Как часть системы управления анализ связан со следующими взаимосвязанными 

функциями: планирование, учета и контроля, анализа хозяйственной деятельности и принятие 

управленческих решений. 

С помощью анализа достигается осмысление, понимание информации. Экономический 

анализ предшествует решениям и действиям, обосновывает их и является основой научного 

управления производством, повышает его эффективность. Следовательно, экономический 

анализ можно рассматривать как деятельность по подготовке данных, необходимых для 

научного обоснования и оптимизации управленческих решений.  

Результаты анализа деятельности бюджетных учреждений зависят не только от качества 

полученной информации в аналитической функции, но и от состояния информационной базы 

в учреждении до проведения работ по организации самого анализа каких-либо объектов. 

Основным источником информации анализа является бухгалтерская и статистическая 

отчетность, содержащая данные, характеризующие деятельность учреждения по отдельным 

направлениям. В ней отражены результаты исполнения сметы расходов, сведения о состоянии 

сети, штатов и контингентов, материально-технической базы учреждения. Сопоставление их 

с данными планово-нормативной документации позволяет выявить уровень эффективности 

работы учреждений, полноту выполнения возложенных на них функций. Для оценки 

эффективности использования отдельных видов ресурсов привлекаются данные 

бухгалтерского и статистического учета, акты ревизий, справки обследований и проверок, 

объяснительные записки, протоколы производственных совещаний, данные анкетных 

опросов, письма, заявления и жалобы граждан. Ознакомление с ними позволяет получить 

конкретный и важный материал для всесторонней характеристики работы учреждения. В 

процессе анализа широко применяется информация о хозяйственной деятельности 
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учреждений, позволяющих судить о темпах роста показателей, изменении результатов работы 

или о месте учреждения в медотрасли.  

Оценка использования оборудования, приборов, материалов и других материально-

технических ресурсов осуществляется по паспортам и прочей документации, 

характеризующей их технико-экономические показатели. Таким образом, информационная 

база анализа деятельности учреждений весьма неоднородна по своему содержанию.  

Устойчивое финансовое состояние формируется в процессе всей производственно-

хозяйственной деятельности медучреждения.  

 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНОЙ 

ПОЛИТИКИ КАК ИНСТРУМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Пименов А.В. 

к.э.н., доцент кафедры «Финансы» 

ЧУ «Академия «Bolashaq», г. Караганда, Казахстан 

 

В процессе хозяйственной деятельности практически у каждой организации 

(хозяйствующего субъекта) возникает дебиторская задолженность. Эта часть оборотного 

капитала существенно ухудшает финансовое состояние экономического субъекта, так как 

отвлекает денежные средства из цикла хозяйственных операций, что приводит к снижению 

темпов его производственной эффективности и показателей экономической деятельности. В 

этой связи управление и контроль дебиторской задолженности является важнейшим фактором 

повышения уровня использования финансовых ресурсов, эффективности деятельности и 

возможностей инновационного развития организаций в условиях рыночной экономики. 

Статистические данные показывают, что за последние пять лет существенно 

увеличился размер дебиторской задолженности у отечественных организаций с 18 004 до 31 

014 млрд. тг., а также ухудшилась платежная дисциплина контрагентов. В структуре 

дебиторской задолженности более 50% составляет задолженность за товары (работы, услуги). 

Следует заметить, что отнесение дебиторской задолженности к наиболее ликвидным активам 

не гарантирует поступление денежных средств на предприятие от должников. 

Существенное увеличение дебиторской задолженности приводит к ухудшению 

финансового состояния организаций. Кроме того, это может быть не только причиной 

снижения рентабельности активов и потери их ликвидности, но и вызвать 

неплатежеспособность многих экономических субъектов в стране. 

Большинство отечественных предприятий принимают решения по формированию и 

инкассации дебиторской задолженности в условиях отсутствия обоснованной и постоянной 

политики управления этой частью активов, что приводит как к прямым финансовым потерям, 

так и к недополучению части прибыли. 

Проблему роста дебиторской задолженности считают актуальной многие ученые-

экономисты. Однако в отечественной практике хозяйствования решение данного вопроса с 

помощью существующих моделей и методик пока малоэффективно. Финансово-кредитные 

институты еще не получили достаточного развития, отсутствуют положения по созданию 

кредитной политики, ограничены инструменты контроля дебиторской задолженности. 

Базовые положения оптимизации планового объема дебиторской задолженности и 

подходы к оптимизации параметров кредитной политики излагаются в фундаментальных 

трудах зарубежных исследователей финансового менеджмента. Так, Дж. К. Ван Хорн 

отмечает, что формирование объема дебиторской задолженности связано с поиском 

компромиссного решения между риском и доходностью, а определение ее оптимального 

объема осуществляется путем сравнения выгод, которые организация рассчитывает получить 

при определенном уровне инвестирования средств в дебиторскую задолженность, с 
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расходами, которые необходимо понести для этого. Автор описывает процесс оптимизации 

объема дебиторской задолженности (средств, инвестируемых в ее объем) путем 

моделирования и многовариантных расчетов дополнительной прибыли, которая может быть 

получена при разных параметрах кредитной политики, а вариант, при котором прибыль 

максимизируется, признается наиболее целесообразным и берется за основу при 

планировании [1]. 

Существуют подходы к оптимизации параметров кредитной политики и объема 

дебиторской задолженности с использованием терминов и инструментов инвестиционного 

анализа. Один из них предусматривает оценку эффективности кредитной политики на основе 

показателя чистой приведенной стоимости совокупных денежных потоков, связанных с 

реализацией товаров в кредит и инкассацией дебиторской задолженности. Для этого вводятся 

структурные коэффициенты, по которым устанавливаются ограничения, а именно: доля 

продажи в кредит, доля просроченной дебиторской задолженности и доля просроченной 

дебиторской задолженности, частично погашаемой покупателями. 

Другой подход используют большинство американских экономистов. Они 

разрабатывают стандарты кредитования, которые позволяют с помощью анализа 

платежеспособности потенциальных дебиторов определить сроки кредитования, используя 

два подхода [2]. Некоторые организации (первый подход), являющиеся источниками 

информации по кредитным историям, создают специальные кредитные рейтинги. Ими 

готовятся кредитные отчеты о предприятиях-кандидатах на получение кредита, где 

указывается информация о их кредитной истории за конкретный период (например, за 

последний месяц): размеры полученных кредитов, их сроки, фактическая оплата; также дается 

информация о кредитном рейтинге и финансовой устойчивости компаний. На основе анализа 

этих данных делается вывод о возможности предоставления кредита. 

Другие американские компании (второй подход) используют классификационные 

схемы, позволяющие выявлять категории кредитного риска, период сбора и невозврата 

кредитов в прошлом, на основе чего определяют границы кредитования. 

Однако следует учитывать, что зарубежная теория и практика управления дебиторской 

задолженностью ориентирована на устойчивое состояние и развитие предприятий. Это не 

позволяет использовать существующие в мировой теории и практике методы контроля 

дебиторской задолженности отечественных предприятий и требует разработки научно 

обоснованных методов управления ею. 
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Дослідженню проблем пов’язаних с впровадженням, адмініструванням  та сплатою 

ЄСВ присвятили свої праці Р.Ф. Бруханський, О.М. Ковалюк, Т.В.Мокієнко, А.Г Загородній, 

А.М. Новицький, Л.І Новосельська та інші. Т.В. Мокієнко вважає, що введення єдиного 

соціального внеску значно полегшує життя роботодавцям та підприємцям у частині 
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адміністрування нарахування та сплати внесків на пенсійне та соціальне страхування[1]. На 

думку Л.І Новосельської, запровадження ЄСВ дозволить ввести в майбутньому, з 

використанням єдиної системи збирання внесків, другий рівень обов'язкового пенсійного 

страхування (накопичувальні рахунки) та обов'язкове медичне соціальне страхування[2]. О.М. 

Ковалюк  стверджує, що ЄСВ є однією з ланок, що пов’язує підприємство з контролюючими 

органами. Тому потрібно особливо ретельно здійснювати операції з нарахування та утримання 

єдиного внеску, своєчасно і правильно оформляти документи для його сплати, звернути увагу 

на особливості подання та складання фінансової звітності[3]. 

Відповідно до останніх змін законодавства у зв’язку з запровадженням єдиного 

соціального внеску, на Пенсійний фонд України покладено обов’язок вести облік платників 

єдиного внеску, забезпечення збору та ведення обліку страхових коштів, подальший розподіл 

внесків до фондів соціального страхування, контроль за повнотою та своєчасністю їх сплати 

та ведення Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального 

страхування[4]. Єдиний соціальний внесок було введено, починаючи з 2011 року, він замінив 

собою чотири раніше існуючих обов'язкових державних соціальних збори, що стосувалися 

заробітної плати. Ставки ЄСВ диференціювалися в залежності від виду платника. 

У зв’язку з повторним збільшенням мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2020 року,  

сума ЄСВ також змінилася. Відтепер мінімальна зарплата в Україні становить 5000 грн, 

відповідно мінімальний розмір ЄСВ 1100 грн (5000 грн*22%).  Змінилася також і максимальна 

база для нарахування ЄСВ – 75000 грн (15*5000 грн ), отже максимальний розмір ЄСВ 

починаючи з вересня – 16 500 грн[5]. 

Терміни щодо сплати залишились незмінними. Сплата ЄСВ безпосередньо пов’язана з 

виплатою заробітної плати, але незважаючи на суми невиплаченої заробітної плати, внесок 

має бути перерахований  на рахунки Пенсійного фонду. Згідно Закону України № №2464-VI 

«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»  

від 08.07.2010 року фізичні особи-підприємці (ФОП) мають сплачувати ЄСВ щоквартально не 

пізніше 20 числа наступного за кварталом місяця. Для всіх підприємців незалежно від форми 

оподаткування граничними термінами сплати ЄСВ є: 

• І квартал – 19.04.2020 р.; 

• ІІ квартал – 19.07.2020 р.; 

• ІІІ квартал – 19.10.2020 р..; 

• ІV квартал – 20.01.2021 р. 

 Окремо необхідно нагадати, що якщо останній день сплати припадає на вихідний або 

святковий день, останнім днем сплати вважається перший робочий день, що настає за 

вихідним або святковим. Відповідно, враховуючи останні зміни, за ІІІ квартал 2020 року 

ФОПи мають сплатити  3178,12 грн (1039,06 грн*2 міс.+ 1100 грн).  

У сучасних умовах сплатити ЄСВ можна навіть не виходячи з дому. Для цього 

достатньо володіти інформацією про суми нарахувань, які повинні бути включені до 

соціального внеску. Для розрахунку соціального внесу треба мати ноутбук чи комп’ютер, 

доступ до інтернет-ресурсів та вільний час. Після реєстрації на сайті підприємцям стане 

доступний не тільки онлайн-калькулятор, але і консультативна допомога спеціалістів [5]. 

Оптимізація адміністрування єдиного соціального внеску є сьогодні обов’язковою 

передумовою легалізації заробітної плати, зростання надходжень у державні цільові фонди та 

зменшення дефіциту, передусім, Пенсійного фонду. Від кількості сплаченого ЄСВ та якості 

контролю залежить здатність системи соціального страхування профінансувати відновлення 

й збереження працездатності робітників та гарантувати матеріальне забезпечення громадян, 

що втратили працездатність, а також виплату пенсій, що гарантуються державою. 
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Функціонування будь-якого підприємства супроводжується кругообігом ресурсів, 

значне місце в яких займають запаси. Стан, формування й використання запасів є 

визначальним чинником забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Особливо 

важливу роль запаси виконують на підприємствах, які займаються торгівельною діяльністю.  

Достовірність облікової інформації підтверджується за допомогою аудиту товарних запасів. 

Вивченню проблем організації та методики обліку запасів присвячені праці  

вітчизняних  і  зарубіжних  учених  та  фахівців  –   Ф. Ф.  Бутинця,   Ю. А. Вериги,  Н. Н. 

Грабової, Теоретичною основою дослідження аналізу як методу аудиту є наукові праці таких 

учених: О. В. Басенко, М. А. Болюх, С. А.  

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні послідовності та методики проведення 

аудиту руху товарів, визначення типових порушень та видів відповідальності підприємств 

торгівлі. Товарні операції – це факти господарського життя підприємств торгівлі, пов’язані з 

надходженням і вибуттям товарів, а товари, згідно з П(С)БО 9 – це частина запасів, у вигляді 

матеріальних цінностей, які придбані (отримані) і утримуються підприємством з метою 

подальшого продажу. 

Метою аудиту операцій із товарами є встановлення: достовірності первинних даних 

щодо наявності та руху товарів; повноти та своєчасності відображення первинних даних в 

зведених документах та облікових регістрах; правильності ведення обліку товарів відповідно 

до прийнятої облікової політики; 

Основними джерелами аудиту операцій руху товарів на підприємствах роздрібної 

торгівлі є:  

– договори з постачальниками і покупцями, реєстри оперативного обліку і контролю їх 

виконання; 

– доручення на отримання і відпуск товарів, книга обліку виданих доручень;  

– товарно-транспортні накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні вимоги, платіжні 

доручення, виписки з рахунків в банках, товарні звіти, звіти касира і касові книги, векселі, 

звіти РРО;  

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/6.3/03.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/6.3/03.pdf
http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2013/23_11/239_Nik.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/6.3/03.pdf
https://ukrainatoday.com.ua/rozmir-yesv-v-2020-roci-po-novomu/
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– інвентаризаційні описи, порівняльні відомості, розрахунки природного збитку, 

розрахунки витрат на залишок товарів, розрахунки реалізованої торгової націнки;  

Здійснюючи процедуру спостереження, аудитор, не втручаючись відслідковує хід 

виконання господарських операцій, пов’язаних з матеріальними запасами, співробітниками 

підприємства. При зіставленні наявності товарів за елементами у різні періоди застосовуються 

аналітичні процедури. Вони являють собою аналіз і оцінку отриманої аудитором інформації, 

дослідження найважливіших фінансових і економічних показників підприємства з метою 

виявлення незвичних чи неправильно відображених у бухгалтерському обліку господарських 

операцій, виявлення причин таких помилок та перекручень.  Особлива увага має приділятися 

перевірці правильності синтетичного та аналітичного обліку операцій з товарами (зокрема, за 

напрямами надходження). При цьому джерелами інформації виступають дані первинного 

обліку та облікових регістрів, Головної книги і форм звітності. 

Таблиця 1  

Перевірка правильності кореспонденції рахунків з обліку товарів 

 

Зміст 

операції 

За даними підприємства За даними внутрішнього 

аудиту 

Відхилення та 

запропоноване 

виправлення 

Дт Кт Сума Дт Кт Сума Дт Кт Сума 

          

 

Внутрішній аудитор має також впевнитися у наявності на підприємстві товарів, що не 

є його власністю, але знаходяться на його території. Далі встановлюється аудитором наявність 

на підприємстві випадків товарних втрат, які можуть бути як в межах норм природного убутку, 

так і понад них. Кожний такий випадок перевіряється окремо за даними супровідних 

документів, складених актів і бухгалтерських записів по субрахунку 374 «Розрахунки по 

претензіях». На завершення етапу аудиту рахунків аудитор проводить аналіз звітності за весь 

період, що перевірявся, визначає динаміку і тенденції розвитку підприємства та його 

перспективи на майбутнє. 

Таблиця 2 

Типові порушення в діяльності підприємств торгівлі 

 

№ Зміст типового порушення Методи 

виявлення 

Наслідки порушення 

1 Порушення правил обліку 

надходження та реалізації 

товарів 

Арифметичний 

перерахунок 

Недостовірність даних про 

кількість товарів, перекручення 

даних звітності  

2 Несвоєчасне документальне 

оформлення операцій 

Аналіз Втрата прибутку, застосування 

штрафних санкцій 

3 Порушення порядку ведення 

грошових операцій  

Аналіз, 

документальна 

перевірка 

Перекручення даних обліку та 

звітності 

4 Порушення порядку 

проведення інвентаризації 

товарів 

Аналіз Викривлення показників 

звітності 

5 Помилки та підробка 

документів 

Формальна 

перевірка 

Невизнання господарських 

операцій в обліку при перевірці 

контролюючими органами 
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6 Помилки у визначенні сум при 

дооцінках та уцінках товарів, 

оприбуткуванні товарів, 

відображення в обліку 

Аналіз, 

документальна 

перевірка 

Викривлення показників 

звітності 

 

Так як асортимент товарів є значний, аудитор може проводити перевірку вибірково, для 

більш точної перевірки, але при цьому оцінює ризики, а якщо аудит проводиться не вперше 

оцінює попередній аудиторський ризик.[3, с. 43] 

Для вибіркової перевірки аудитор може виділити такі групи операцій із товарами: 1. 

Операції з придбання товарів на вітчизняному ринку та імпорт; 2. Операції здійснені 

наприкінці звітного періоду та після звітної дати; 3. Операції з відвантаження товарів 

стороннім організаціям; 4. Операції з оприбуткування та реалізації товарів; 5. Операції з 

товарами, що відбулись між датою інвентаризації та звітною датою; 6. Інші операції за 

вибором аудитора. 

Висновки з цього дослідження. Слід відмітити, що внутрішній аудит щодо руху товарів 

набуває особливої ролі, доповнюючи систему управлінського обліку і внутрішнього 

контролю. Особливістю його є те, що він вимагає застосування процедур, які повинні 

відображати специфіку кожного етапу руху товарів. На нашу думку, перспективи досліджень 

потрібно спрямувати на більш чітку конкретизацію об’єктів внутрішнього аудиту та 

детальніше обґрунтування перевірки надходження, наявності та руху товарів на 

підприємствах з урахуванням особливостей діяльності торгових підприємств; обґрунтування 

найефективніших напрямів удосконалення проведення внутрішнього аудиту операцій із 

товарами.  
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У світі жорсткої конкуренції та постійних економічних змін від керівництва 

підприємства потребується миттєвого реагування та прийняття кардинальних змін. Для 

правильності оцінки поточного стану бізнесу існує методи аналізу фінансової діяльності. Від 

обраної схеми аналізу дуже часто залежить майбутнє всього господарства.  

 Шляхи проведення фінансового аналізу висвітлювали у своїх роботах багато вчених, 

такі як: Ковтуненко Ю.В [1], Прозоров Д.В [2], Коломієць Н.О [3] та інші. Так, Прозоров Д.В. 

[2] у науковому досліджені прийшов до висновку, що не існує єдиних методичних підходів 
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щодо аналізу фінансових результатів. Складність і різноманітність методичних підходів 

залежить від рівня управління. Тому багато аспектів залишається досі не вивченими.  

Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства – це комплексна оцінка 

фінансового стану господарства, його активів, зобов’язань і капіталу за певний період. Згідно 

з специфіки діяльності та стратегії діяльності підприємства, методику введення фінансового 

аналізу обирає керівництво самостійно. Серед найпоширеніших методів аналізу фінансової 

діяльності виділяють: [1]  

1.   читання звітності – це визначення абсолютних показників, що присутні в 

фінансовій звітності підприємства (майновий стан, інвестиції, оцінка зав’язків з третіми 

лицями компанії) 

2. горизонтальний аналіз – розкриття абсолютних та відносних змін в звітності 

підприємства в зіставленні з попередніми роками чи за квартал 

3. вертикальний аналіз – аналіз питомої ваги внутрішньої структури фінансової 

звітності 

4. аналіз тренду – аналіз тенденції розвитку підприємства за декілька років, що 

потребує користування індексами 

5. фінансові коефіцієнти – це дані ефективності діяльності виробництва господарства, 

ділової активності, ліквідності та фінансової стійкості аналізованого підприємства. 

Кожен із запропонованих методів несе в собі певне інформаційне навантаження. Та, 

спираючись на сучасні економічні реалії, одного способу буде недостатньо для 

всеохоплюючого розуміння фінансового стану. Для цього запропоновано універсальна 

методика аналізу. (рис.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Універсальна методика фінансового аналізу 

*розроблено авторами 

 

 Так, універсальна методика фінансового аналізу поєднує в собі три основних методики: 

горизонтальний аналіз, фінансові коефіцієнти та аналіз тренду. Горизонтальний аналіз 

показує, які зміни відбулися в порівняні з попереднім роком, а фінансові коефіцієнти 

охарактеризують ефективність діяльності підприємства. Аналіз тренду – це розбір тенденції 

розвитку підприємства за останні 5 років роботи. Для більш кращого розуміння варто додати 

аналіз тренду на майбутні 5 років. Це допоможе краще орієнтуватись керівництву під час 

розробки стратегії підприємства, розуміти можливі загрози та визначати напрями для 

розвитку. Враховуючи складові універсальної методики фінансовий аналіз є повним та 

всеохоплюючим всі аспекти господарської діяльності.  

Універсальна методика фінансового аналізу 

Горизонтальний 

аналіз 

Фінансові 

коефіцієнти  

Аналіз тренду 

за останні 5 

років 

Аналіз тренду на 

майбутні 5 років 
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Отже, фінансовий аналіз є одним з важливих аспектів діяльності підприємства. Кожен 

аналітик сам обирає для себе зручну методику, виходячи з потреб управління, але для більшої 

інформативності варто використовувати універсальну методику, яка охоплює всі аспекти 

діяльності та дозволить дати більш правдиву та неупереджену інформацію щодо фінансового 

стану підприємства.  
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Бухгалтерський баланс це форма звітності, що надає інформацію про наявні активи та 

пасиви підприємства, а також дають можливість аналізувати спроможність підприємства до 

ліквідності, платоспроможності, фінансової стабільності, ділової активності тощо. 

Головною метою фінансово-господарської діяльності будь якого підприємства 

зводиться до стратегічної задачі, яка полягає у збільшенні його активів. Для цього 

підприємство має постійно підтримувати на нормальному рівні свою рентабельність, 

оптимальну структуру активу і пасиву балансу (звіту про фінансовий стан). 

Баланс є джерелом інформації для прийняття управлінських рішень у сфері планування, 

контролю, аналізу й оцінки діяльності суб’єктів господарювання.  

Відповідно до міжнародної практики обліку, метою складання фінансової звітності 

являється представлення інформації, необхідної користувачам для прийняття ефективних 

рішень та дозволяє прогнозувати рух грошових потоків.   

Головною тенденцією розвитку методики складання балансу в Україні до останнього 

часу було його постійне ускладнення, однак, все змінилося з моменту реформування облікової 

системи за міжнародною практикою обліку і структура балансу почала спрощуватися. У 

такому напрямку здійснюється його удосконалення на сучасному етапі. 

Необхідною умовою успішного розвитку підприємства являється: 

- досягнення реальності та правдивості інформації, що містить баланс; 

- покращення інформаційного забезпечення зовнішніх та внутрішніх користувачів. 

Під реальністю балансу слід розуміти відповідність оцінок статей об’єктивній 

реальності, тобто інформація має представляти дійсні факти діяльності на підприємстві. 

http://global-national.in.ua/archive/18-2017/45.pdf
http://global-national.in.ua/archive/18-2017/45.pdf
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/876/1/086-090.pdf
http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/1636/1/28.pdf
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Треба наголосити на тому що баланс частіше буває правдивим, але він не показує 

реальність речей на підприємстві. Це пов’язано з тим, що підтвердження правдивості 

інформації являються первинні документи, проводки, журнали, відомості тощо. 

Бухгалтерському балансу притаманний недостатньо високий рівень аналітичності в 

силу об’єктивної інформаційної обмеженості його показників. Баланс відображає майнове 

стан підприємства та  становище його пасивів, але не дає відповіді, у результаті впливу яких 

зовнішніх та внутрішніх факторів воно виникало. 

Для виявлення таких факторів та їх кількісної оцінки необхідно використовувати 

відомості про виробництво та реалізацію продукції, інвестиційну діяльність, організаційні 

зміни всередині компанії тощо. Така інформація при проведенні зовнішнього фінансового 

аналізу не завжди доступна, тому що відноситься до категорії внутрішньої закритою для інших 

користувачів інформації, яка складає комерційну таємницю. Крім того, баланс (звіт про 

фінансовий стан) відображає статичну інформацію наявності активів і пасивів на конкретну 

звітну дату. Тому для визначення загальних тенденцій у структурі активу та пасиву необхідно 

використовувати балансові показники на декілька звітних періодів. 

Валюта балансу  найчастіше не відображає реальної суми коштів, яка є у розпорядженні 

підприємства, тому що балансова вартість окремих активів не відповідає їх ринкової вартості. 

Отже, за допомогою бухгалтерського балансу уможливлюється узагальнення 

інформації щодо майнового і фінансового стану підприємства в грошовій оцінці на звітну 

дату. В основі цього узагальнення - правило балансу: рівність господарських засобів (активів) 

і джерел їх утворення (суми капіталу і зобов'язань). Узагальнення облікової інформації в 

балансі можливе завдяки визначенню залишків за рахунками, записи на яких здійснюються 

методом подвійного відображення інформації про об’єкти бухгалтерського обліку 

Взаємозв’язок елементів методу бухгалтерського обліку ілюструє рис.1. 
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Рис. 1. Взаємозв’язок елементів методу бухгалтерського обліку 

Джерело: узагальнено автором [1, 2, 3, 4] 

 

Сутність подвійного запису облікових даних полягає в тому, що об'єкти обліку, що 

розкриваються в балансі, обов'язково виражаються в двох аспектах. При побудові 
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бухгалтерського балансу це досягається за рахунок подвійного групування майна, що є у 

розпорядженні суб'єкта господарювання: 

1. за видами, складом та функціональною роллю в процесі господарської діяльності; 

2. за джерелами формування. 

Інформація про таке подвійне групування майна (об’єктів бухгалтерського обліку) 

впорядковується в бухгалтерському балансі в узагальненому вигляді у грошовому вимірнику. 

Стан майна і джерел його утворення в бухгалтерському балансі показується, як 

правило, на конкретний момент часу - 1-е число кварталу, року. Виходячи з цього, 

бухгалтерський баланс є способом відображення майна та джерел його утворення, що дає 

змогу отримати інформацію про стан цих об’єктів обліку на певний момент часу.  

Удосконалення бухгалтерського балансу, можна здійснювати за такими напрямами: 

- застосування комп’ютеризації для повної автоматизації процесу складання балансу; 

- максимальне зближення методики представлення балансу з балансом за 

міжнародними стандартами фінансової звітності. 

Подальший розвиток системи бухгалтерського обліку в умовах інформаційної 

економіки потребує критичного переосмислення його теоретичних засад, насамперед, 

інструментарію обліку, елементів його методу, що підтверджується результатами тематичного 

аналізу праць вітчизняних науковців. 

Список використаних джерел: 

1. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку: підручник. Житомир: ЖІТІ, 2000. 640 
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2. Кужельний М. В., Лінник В. Г. Теорія бухгалтерського обліку. К.: КНЕУ, 2001. 334 

с. 
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бухгалтерський облік, 1999. 288 с. 
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Важным компонентом в индустрии туризма является размещение туриста. На сектор 

гостиничных услуг приходиться до 65% занятых в туристской сфере и 68% поступлений от 

туризма. Эти цифры наглядно свидетельствуют о том, что гостиничная индустрия является 

основой всей туристской сферы.  
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В настоящее время в успешной деятельности предприятий размещения играет грамотно 

выстроенная ценовая стратегия – выбор между возможной динамикой изменения исходной 

цены гостиничного продукта в условиях рынка, наилучшим образом соответствующей цели 

предприятия и разрабатываемой маркетинговой стратегии на долгосрочную перспективу. 

Задача ценовой стратегии заключается в создании и поддержании оптимального уровня и 

структуры цен, в изменении их во времени по товарам и рынкам с целью достижения 

максимально возможного успеха в рыночной ситуации [1, c. 48].  

На предприятиях размещения представлен ряд ценовых стратегий: а) по уровню цен на 

новые продукты: снятия сливок, проникновения на рынок, среднерыночных цен, престижных 

цен; б) по степени изменения цены: стабильных цен, скользящей падающей цены, роста 

проникающей цены; в) по отношению к конкурентам: преимущественной цены, следования за 

конкурентом; г) по принципу покупательской и товарной дифференциации: 

дифференцированные стратегии, цены сегмента, гибких цен, адаптации цены, установления 

цен, ориентированных на международные рынки ценовых линий (ассортиментные стратегии) 

[2, c. 36]. 

Гостиница «Беларусь» расположена в г. Брест. Она основана в 1971 г., 

реконструирована в 2011 г., имеет 143 номера на 209 койко-мест. Гостиница размещается в 

одном корпусе (8 этажей), имеет «3 звезды». 

Основной стратегической целью гостиницы «Беларусь» является удержание и 

расширение своей доли на гостиничном рынке.  

Для оценки ценовой политики гостиницы «Беларусь» был проведен анализ цен на 

идентичные номера в гостиницах-конкурентах г. Бреста («Веста» и «Интурист») (Таблица 1). 

Параметрами для выбора гостиниц-конкурентов выступили формат гостиницы (категория, 

количество номеров, размер, вид, оснащение); предоставляемые услуги (количество основных 

и дополнительных услуг); ценовая политика (диапазон продаж номеров); расположение.  

Таблица 1  

Сравнение цен в гостиницах 3 звезды г. Бреста, долл. США 

Гостиница Одноместный номер Двухместный 

номер 

Люкс  Апартамент  

«Беларусь» 24 32 55 – 

«Веста» 30 48 74 73 

«Интурист» 26 33 55 – 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что цены гостиницы «Беларусь» ниже цен 

конкурентов. Связано это с тем, что гостиница хочет достичь преимущества на рынке перед 

другими гостиницами. Кроме того, анализ выявил тенденции роста гостей, а соответственно, 

и увеличение цен на размещение в январе, мае и летние месяцы. 

Гостиница «Беларусь» использует различные ценовые стратегии. В основном 

используется стратегия преимущественной цены, котороая обеспечивает достижение 

преимущества по отношению к конкурентам. Существует две разновидности данной 

стратегии: а) цена выше, чем у конкурента (преимущество по качеству); б) цена ниже, чем у 

конкурента (преимущество по издержкам). Гостиница «Беларусь» использует вторую 

разновидность стратегии. 

Значимой стратегией в гостинице «Беларусь» является стратегия скидки. Гостиница 

активно сотрудничает с туристическими операторами и агентствами, для которых при 

заселении групп предусмотрены скидки. Минимальный размер скидки – 5%. Корпоративные 

организации, с которыми налажено сотрудничество, получают скидку в размере 5–10%. Члены 

профсоюзов Беларуси имеют скидку в 25%, руководящие лица Федерации профсоюзов 

Беларуси – 50%. При заселении в гостиницу с 14:00 пятницы до 12:00 понедельника действует 

«специальный тариф – 10%». Молодой паре и гостям при заказе свадебного торжества в 

ресторане «Беларусь» предоставляется размещение в гостинице по «специальному тарифу – 
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10%». Работа с корпоративными организациями и туроператорами представляет собой 

взаимовыгодное сотрудничество: с одной стороны, гостиница получает целые группы 

туристов, с другой – организации имеют скидки.  

Гостиница использует стратегию цену рыночного сегмента, сосредоточивая свои 

силы на нескольких сегментах рынка. В данном случае гостиница индивидуально 

разрабатывает для каждого сегмента свой продукт и свою маркетинговую стратегию. 

Основными сегментами гостиницы являются сегменты, выделенные по возрасту 

потребителей. К ним относятся дети (до 14 лет), путешествующие с родителями или 

самостоятельно; молодёжь (15–24 года); активные люди (25–44 года), путешествующие в 

основном семьями (с детьми); люди среднего возраста (45–60 лет), путешествующие в 

основном без детей; туристы «третьего возраста» (60 лет и старше). Достоинством стратегии 

цены рыночного сегмента является то, что она позволяет гостинице продать продукт 

большему числу потребителей, увеличивая объемы продаж и доходы.  

Как показывает практика, базовая модель процесса ценообразования, существующая на 

данный момент в гостинице «Беларусь», незавершенная и требует доработки. Одним из 

направлений совершенствования деятельности гостиницы «Беларусь» является пересмотр 

ценовых стратегий. В первую очередь предлагается усовершенствовать ценовую стратегию 

скидки. 

1. В период межсезонья и малой загрузки гостиницы предлагается использовать 

стратегию периодической скидки. Принцип стратегии: характер снижения цен можно 

прогнозировать во времени, и он известен покупателям. 

2. Для привлечения большего числа гостей и удержания постоянных клиентов 

предлагается ввести систему скидок в зависимости от количества дней, проведенных 

клиентом в гостинице. Например, за каждый 3-й, 6-й, 9-й день клиенту будут начисляться 

скидки на дисконтную карту, которая будет выдаваться при регистрации. После 10-ти, 15-ти 

дней клиенту начисляется достаточное количество баллов для установления большей скидки. 

Баллы могут начисляться молодоженам и именинникам. Все скидки будут учитываться по 

дисконтной карте клиента, которой никто другой пользоваться не может. 

3. В связи с тем, что большинство клиентов гостиницы – работающие люди, то 

целесообразно ввести скидки для приезжающих в командировку. 

4. Для увеличения прибыли гостиницы целесообразно предусмотреть проведение 

различных акций. К примеру, предлагаются акции «На половину» и «Семейный уют». Акция 

«На половину» позволяет 1 раз в 3 месяца продавать номера с 50%-ой скидкой. Акция 

«Семейный уют» предоставляет скидки семьям с детьми до 5 лет и развлекательные детские 

программы. 

Таким образом, в процессе проведения анализа ценовых стратегий гостиницы 

«Беларусь» была выявлена необходимость их дальнейшего совершенствования. Для 

повышения эффективности деятельности гостиницы «Беларусь» предлагается в первую 

очередь шире использовать стратегии скидки: в период межсезонья и малой загрузки 

гостиницы использовать стратегию периодической скидки; ввести систему скидок в 

зависимости от количества дней, проведенных клиентом в гостинице; предоставлять скидки 

людям в командировке; проводить различные ценовые акции.  
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Роль та значення інтернет-технологій значно зростає внаслідок глобальної пандемії 

COVID-19 та жорстких епідеміологічних обмежень. Через карантин і перехід багатьох на 

віддалену роботу, українці стали набагато більше користуватись Інтернетом. 

Особливо велике навантаження припало на фіксований домашній інтернет, адже сам 

перехід на дистанційку фактично знаменує переорієнтування працівників з робочого 

інтернету на домашній. 

Минуло всього 8 місяців 2020 року, а глобальний цифровий ландшафт вже сильно 

відрізняється від того, що бачили на початку року. І він продовжує змінюватися, не 

зменшуючи темпів. Незважаючи на те, відбулось послаблення карантину, нові цифрові 

звички, вироблені за час карантину, збереглися, що призвело до значного збільшення 

цифровий активності. І проявляється це дуже по-різному. 

Так, всього за кілька місяців цього року глобальний інтернет-трафік зріс на 30%. З 

початку 2020 р. користувачі стали значно більше часу проводити на пристроях, підключених 

до інтернету. У зв’язку з ростом за цими напрямками позначилися важливі тенденції: на 8,2% 

збільшилась активність користувачів у соціальних мережах. 

Майже на 10% зріс трафік на стрімінгових ресурсах. А Netflix та YouTube навіть 

знизили якість відео від HD до стандартного, щоб не перенавантажувати інтернет-мережі. 

Збільшилась частка аудиторії TikTok. 43% користувачів почали проводити більше часу 

на цій платформі. TikTok показав зростання серед молодих користувачів віком від 18 до 24 

років. 

Українці перестали боятися учитися онлайн. Найпопулярнішими напрямками, як і 

раніше, залишаються «Лайфхаки з української мови», вивчення англійської, історії України та 

підготовка до ЗНО, проте у березні-квітні в топі несподівано опинився «Very Verified: онлайн-

курс з медіаграмотності». 

COVID-19 навчив декільком урокам, таким як використання більш емпатійного тону, 

який, очевидно, залишатиметься і після пандемії. Ще однією тенденцією є те, 

що використання соціальних медіа зросло – в липні 2020р. зафіксовано на 10,5% більше, ніж 

у липні 2019р. Twitter теж зафіксував зростання власного першого кварталу на 23% для 

щоденних активних користувачів порівняно з 2019 р. відвідуваність таких сторінок, як 

Facebook та YouTube зросла майже до 30%, які ставали основним каналом розваг та 

соціалізації (рис. 1). 
Згідно рис. 1 видно, що додатки Google, Facebook, Wikipedia та Instagram показали 

найбільше зростання відвідувань за період карантину 2020 р. 

Багато українців під час карантину звернулися до використання стрімінгових 

платформ, таких як Zoom, Facebook Streaming, LinkedIn Live та YouTube Live. У своїх Play 

Market і App Store українці завантажували додаток Zoom у 9 разів частіше, а його 

використання збільшилось у п’ятеро. Хоча пряма трансляція відео та спілкування в чаті не є 

чимось новим, але це здобуло нову кількість і важливість.  
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Рис. 1  Топ-10 сайтів за листопад 2019р. та жовтень 2020р. [1] 

 

Під час карантину 44 % українців почали користуватися також мобільними додатками. 

Серед найбільш популярних – Glovo, Raketa, «Нова пошта» 

Не в останню чергу через пандемію зросла й кількістю часу, який люди проводять в 

інтернеті. В середньому типовий користувач інтернету проводить в онлайні майже 7 годин на 

день, з яких близько 2,5 годин йде на використання соціальних мереж. Якщо скласти усе 

разом, то сумарно всі онлайн-користувачі витрачають більш ніж 10 мільярдів годин на 

соціальні мережі. 

На початку карантину користувачі найбільше цікавилися новинами. У топі сайтів 

увійшов  Covid19.com.ua – офіційний портал Кабміну, присвячений ситуації щодо 

коронавірусу в Україні. А взагалом українці користувались соціальними мережами для 

отримання інформації про стан справ в Україні (рис. 2). 

 

 
Рис. 2  Соцмережі, які використовуюься для пошуку новин [1] 

 

Згідно рис. 2 можна побачити, що найпопулярнішою соціальною мережею українців 

лишається Facebook. Ним для отримання інформації по ситуацію в Україні та світі 

користуються 58% українців. На другому місці стоїть Instagram – його обрав кожен четвертий 
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(25%). Далі з великим відривом йдуть телеграм-канали (9%), Twitter (8%), російській 

соцмережа ВКонтакте (5%). Ще 2% респондентів обрали ділову соцмережу LinkedIn. 

Також українці шукали лікарські препарати, зокрема на 

сайтах  Apteka911.com.ua та Tabletki.ua. 

Telegram почали частіше використовувати на ПК, а не тільки на смартфонах. Це 

дозволило месенджеру піднятися з 51 на 28 позицію у рейтингу популярних сайтів. 

А ось у жовтні на інтереси українців вплинула виборча компанія. Найпопулярнішими 

новинними ресурсами були 

такі: Pravda.com.ua, Nv.ua, Unian.net, 24tv.ua, Gordonua.com,Tsn.ua, Korrespondent.net. 

Як відповідь на карантин і підвищені вимоги безпеки, національні рітейлери відкрили 

свої інтернет-магазини, запуск яких відкладався на потім. Свої онлайн-майданчики запустили 

«АТБ», «Сільпо», «Фора», Varus, Prostor, MasterZoo. 

Лідер українського ринку продуктового рітейлу «АТБ» запустив послугу click & collect, 

коли можна замовити товари онлайн і забрати замовлення в найближчому магазині, 

сплативши його на місці. 

 Отже, карантин не змінив тренд на діджиталізацію держави, але навпаки значно 

прискорив динаміку такого переходу і, що найголовніше, продемонстрував 

безальтернативність такого шляху. 
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Прогресивною формою організаційного проектування комплексної підготовки 

виробництва за висловом відомих авторів [1] виступає програмно-цільове планування і 

управління роботами по створенню і освоєнню нової продукції. Застосування програмно-

цільових методів організації підготовки виробництва дозволяє забезпечити взаємозв’язок 

робіт, збалансувати цілі плану з ресурсами, ефективно управляти комплексом робіт по 

створенню конкретного виду продукції, зосередити зусилля колективу на вирішенні найбільш 

важливих задач науково-технічного прогресу. Структура програми і порядок її розробки 

визначаються як конкретними умовами функціонування підприємства, так і особливостями 

нової продукції з комплексним вирішенням питань автоматизованих систем управління 
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технологічними процесами. 

Доцільно опрацьовувати наступні розділи цільової програми: техніко-економічне 

обґрунтування здійснення робіт по підготовці створення і освоєння нової продукції з 

визначенням мети програми і показників її реалізації; зміст програми робіт з виділенням 

підпрограм різних рівнів з ідентифікацією обсягів операцій і ресурсів по кожній складовій; 

характеристику критеріїв ефективності, які призначені для оцінки і відбору варіантів програм 

і підпрограм по строкам, витратам і параметрам нової продукції; варіанти програм і окремих 

підпрограм з різними показниками ефективності, результати оцінки варіантів за вибраними 

критеріями; розподіл зафіксованих в програмі робіт по підрозділах з призначенням керівників 

програм і підпрограм, відповідальних виконавців; графік виконання, обліку і контролю робіт 

з визначенням строків закінчення операцій; характеристику організаційної структури системи 

управління програмою і комплексу положень і документів з регламентації операцій; умови 

матеріального і морального заохочення виконавців робіт. За нашою участю машинобудівні 

підприємства Кременчуцького промислового району за використання системного аналізу 

активно впроваджують в практику програмно-цільові методи. 

За системного підходу особливе значення приділяється взаємним фаховим зв’язкам між 

працівниками, структурного поєднання членів конструкторсько-технологічних служб в 

інтегроване ціле по створенню і освоєнню нової продукції. Наведена концепція стає корисною 

за умови практичної реалізації побудованих схем організаційних систем. Працівники 

промислового підприємства, що виконують роботи і виробничі завдання, ототожнюються із 

складовими підсистеми управління. Взаємозв’язки між виконавцями по узгодженню, 

регулюванню, стимулюванню і обмеженню їх дій зливаються воєдино і втілюються в 

елементах праці та техніки. До сих пір не розроблені ефективні методи складання схем для 

підсистем управління. Працівник, його функціональний керівник, середовище, зв’язки і 

взаємовідносини між цими елементами визначають ефективність конструкторської роботи. 

Зв’язки між конструкторами (дослідниками, технологами, випробувачами тощо) і їх 

керівниками – це елементи вертикальних потоків, які лежать в основі класичної доктрини 

управління. Вони представляють собою структурні властивості і фактори статичного стану 

підсистеми управління підготовкою створення нової продукції з комплексним вирішенням 

питань. 

Горизонтальні потоки між особистих відносин, що виступають основою як для 

цільового управління, так і для інтеграції різної діяльності, переводять підсистему управління 

у динамічний стан. Вертикальні потоки утворюються розподілом праці, функціональною 

спеціалізацією і апаратом формальних повноважень по створенню нової продукції.  

Горизонтальні потоки породжуються потребами в регулюванні, інтеграції, координації 

та інших діях, які необхідні для покращання переходу від однієї частини виконання 

конструкторсько-технологічного завдання до іншої. Таким чином, саме між особисті 

відносини між співробітниками конструкторського відділу в підсистемі управління 

створюють зв’язки між елементами всієї системи.  

Вертикальні зв’язки необхідні для обґрунтування раціональних потоків формальних 

повноважень, що стосуються підготовки створення і освоєння нової продукції. Горизонтальні 

зв’язки виступають основою узгодження взаємопов’язаних робіт при конструюванні виробу 

та врахуванні інших чинників в рамках задач, які розробники повинні виконати. Вертикальні 

зв’язки зображуються лініями пірамідальної організаційної схеми. 

Лінійну карту розподілу відповідальності рекомендується розглядати як засіб 

узгодження входів і виходів системи проектування. Посади спеціалістів з проектування 

підсистеми управління пропонуємо приймати за входи, задачі з вирішення конструкторсько-

технологічних аспектів – за виходи, а символи матриці за таких умов характеризують зв’язки 

між задачами і посадами. У доповіді проілюструємо підсистему управління з позицій 

системного підходу до розподілу відповідальності при проектуванні складової системи 

газоходів фільтра в ПрАТ «Кредмаш».  
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Установки рукавного фільтра призначені для очистки димових газів від сушильних 

барабанів асфальтозмішувальних установок ДС-185 і ДС-168 продуктивністю до 50 і 160 т/год. 

за використання як палива природного газу або рідких фракцій перегонки нафти. Підсистеми 

управління конструювання з позицій системного підходу входять складовими в систему 

розподілу відповідальності з проектування рукавного фільтра. 
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До однієї з провідних галузей народного господарства відноситься виробництво 

високоякісних олив з ефективними присадками. З метою досягнення високих кінцевих 

результатів роботи спеціалізованого підприємства з продукування присадок передбачається 

створення на ньому потужностей з виробництва базових видів матеріалів. За оцінками 

експертів особливу зацікавленість для покращення якості вітчизняних мастильних олив мають 

наступні присадки: детергенти – сульфонати феноляту з лугами від 150 до          400 мг КОН/г., 

дисперсанти – бензиламіни, дітіофосфанти з вмістом цинку         8-10%; загусники – 

поліметакрілати, етилен – пропіленові сополіміри і гідріровані ізопрен – (бутадієн-) стирольні 

сополіміри – депресори, інгібітори окислення і корозії. Експертним шляхом визначили три 

види прогнозу потреби в присадках до мастильних олив: О – оптимістичний, М - найбільш 

імовірний, П – песимістичний.  

У таблиці 1 наведено середнє розподілення присадок за типами і прогнозні оцінки 

потреб. Для кожного виробничого періоду характерне здійснення витрат на підготовчо-

заключні операції. Коли на виробничій лінії відбуваються зміни, що пов’язані з випуском 

нового типу присадок, вона зупиняється на деякий час і підприємство несе збитки. Витрати на 

підготовчо-заключні операції, на думку більшості спеціалістів, практично не залежать від 

того, який обсяг продукції буде випущено за виробничий цикл. За таких умов річні витрати на 

підготовчо-заключні операції пропорційні числу виробничих періодів за рік. 

Визначення оптимального обсягу партії відповідного типу присадки формулюється у 

вигляді відомої із літератури [1–2] математичної задачі.  

Нехай S – річний збут відповідного типу присадки; N – число виробничих періодів за рік; 

Co – витрати на виробничо-заключні операції, що припадають на один виробничий період; Cn 

– вартість продукції тобто матеріалів, робочої сили та інших постійних витрат; i – річний 

відсоток, який у відповідній мірі визначає величину витрат на зберігання запасів на 

підприємстві.  

Загальні змінні витрати E включають дві складові: витрати на зберігання запасів, які 

визначаються добутком затрат зберігання одиниці відповідного типу присадки на середній 

розмір наявного запасу; витрати на підготовчо-заключні операції, що визначаються добутком 

вартості на увесь комплекс виробничого періоду на їх число. 
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Таблиця 1  

 Прогнозні потреби України в присадках до мастильних олив 

 

Тип присадок Питома 

частка 

Прогноз потреби, тис. т/рік 

Песиміс-

тичний (П) 

Найбільш 

імовірний 

(М) 

Оптиміс-

тичний (О) 

Загусники (в’язкісні) 30 15 21 30 

Дисперсанти (диспергуючі) 25 12 18 25 

Детергенти 20 10 14 20 

Дітіофосфати 15 8 10 15 

Інші 10 5 7 10 

Всього: 100 50 70 100 

 

Так, річний збут присадки Дисперсант Днепрол, яка рекомендується для відвантаження 

в АТ «Укртатнафта» на виробництво олив, складає 2500 т. Маркетингова служба не може з 

повною упевненістю прогнозувати сумарний обсяг замовлень, які вона отримує на той або 

інший вид присадки із декількох основних та багатьох модифікацій, що виробляються у 

науково-виробничому підприємстві (НВП) «Присадки».  

Поки персонал підприємства, що здійснює виконання планів поставок відповідних видів 

присадок та їх модифікацій за вимогами замовників, підбиває підсумки за минулі тижні, від 

споживачів безперервно надходять нові заявки. Методика опрацювання календарного плану 

на кожний вид та модифікацію присадки з використанням оптимізаційної моделі та 

врахування замовлень споживачів до початку терміну випуску розроблена і впроваджена [2]. 

Витрати на підготовчо-заключні операції виробничого циклу випуску відповідного виду 

присадки за даними підприємства складають 150 грн. Вартість 1 кг присадки Дисперсант 

Днепрол – 25 грн. Річна відсоткова ставка 20% тобто і = 0,2. 

Результати розрахунків засвідчили, що витрати мінімальні, коли річний попит на 

присадку Дисперсант Днепрол задовольняється 6 виробничими періодами по 416 т в кожному. 

При плануванні на один рік отримуємо 7 виробничих періодів. За умови планування 

виробництва присадок на більш тривалий строк отримаємо значення близьке до 6,45. У 

випадку 6,45 виробничих періодів на рік витрати складуть 1936 грн. тобто вони на 7 грн. 

менше, ніж при семи виробничих періодах за рік. Наведену задачу для наочності доцільно 

вирішувати графічним способом, що показує характер взаємодії між витратами на підготовчо-

заключні операції і затратами на зберігання запасів. 
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Республика Беларусь   не обладает достаточными для полного обеспечения экономики 

и социальной сферы собственными топливно-энергетическими ресурсами (ТЭР), 

значительную их часть стране приходится импортировать.  Твердые виды топлива согласно 

европейским нормам Pre-Norm prCEN/TS 14961 подразделены на группы. Для генерации 

тепловой и электроэнергии применяется древесная щепа, которая относится к важной группе 

древесной биомассы (в эту группу входят дрова, пеллеты, брикеты). 

В Кобринском районе Брестской области Республики Беларусь    реализуется пилотный 

проект по выращиванию энергетической вербы, которую будут использовать в качестве 

биотоплива на местных котельных ЖКХ района. Основными целями проекта являются:  

снижение себестоимости  производимой тепловой энергии на котельных ЖКХ  до 25% и 

более;  полное обеспечение районных   котельных и мини-ТЭЦ  сырьем - топливной щепой 

(местными твердыми видами топлива), позволяющими полностью заменить импортируемый 

природный газ; создание дополнительных рабочих мест  на сельских территориях. 

Всего под энергетические плантации в Кобринском районе Брестской области отведено 

около 1500 га. На 1 га высаживается примерно 15 тыс. растений. Площадь  первой плантации 

- 500 га. Через год планируется увеличить площадь посадок еще на 1 тыс. га. Средний прирост 

растения - 1,5-2 метра в год, что  в 14 раз быстрее роста  обычного леса. Урожайность достигает 

до 25 т  сухой массы с 1 га.  Энергетическую вербу убирают раз в три года. При наличии трех  

участков по 500 га, можно беспрерывно обеспечивать      местными видами  топлива (МВТ) 

котельные Кобринского района Брестской области. 

По действующим организационно-технологическим нормативам по планированию 

работ в сельскохозяйственном производстве для выращивания энергетической вербы   следует 

использоватьтехнологические карты возделывания, которые были разработаны 

отечественными исследователями   на основании полевых экспериментов на заложенных 

плантациях, в основе которых лежит базовая технологическая карта [1-3].  

Базовая технологическая карта возделывания энергетической вербы состоит из V 

основных  технологических этапов [1-3]:  

I. Основная обработка почвы, внесение гербицидов сплошного действия, внесение 

минеральных удобрений.  

II. Предпосадочная обработка, посадка, внесение минеральных удобрений.  

III. Уход за посадкой.  

IV. Уборка древесины.  

V. Ликвидация плантации, включающая ряд технологических операций.  

В течение плановой эксплуатации плантации в пределах 22 лет  предусмотрено 

циклическое повторение ряда технологических этапов:  

-технологические этапы I (Основная обработка почвы, внесение гербицидов сплошного 

действия, внесение минеральных удобрений), II (Предпосадочная обработка, посадка, 

внесение минеральных удобрений), V (Ликвидация плантации) выполняются 1 раз;  

-технологический этап III (Уход за посадкой) – 7 раз;  

-технологический этап IV  (Уборка древесины)– 6 раз.  

Первый  технологический этап, связан с основной обработкой почвы, внесением 

гербицидов сплошного действия, внесением минеральных удобрений. Это – лущение стерни 

(2522ДВ+БДТ-10); механизированная вспашка почвы  (Беларус-2522ДВ+ППО-8-40) ; 
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ранневесеннее боронование  (2522ДВ+БДТ-10); культивация ( Беларус1221+АКШ-7,2);   

смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватель ; транспортировка и 

внесение фосфорных и калийных удобрений (Беларус-1212+РУ-7000) ; подвоз воды для 

приготовления раствора гербицида сплошного действия (Беларус-80.1+МЖТ-Ф-6) ; 

приготовление раствора и внесение гербицидов сплошного действия (Беларус-82.1+Мекосан-

2500-18).   

Второй технологический этап, связан с предпосадочной обработкой почвы, внесением 

минеральных удобрений  Это – предпосадочная обработка почвы (Беларус1221+АКШ-7,2);  

погрузка азотных удобрений (Беларус-80.1+ПКУ-0,8А); транспортировка и внесение азотных 

удобрений (Беларус-1523 + РУ-7000) ; заготовка черенков на маточных плантациях (вручную) 

; погрузка, подвоз и выгрузка посадочного материала (Беларус-80.1+2ПТС-4,5), посадка 

посадочного материала.  

Третий технологический этап связан с уходом за посадкой , внесением минеральных 

удобрений. Это – смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватель 

(Беларус-80.1+ИСУ-4А) ; транспортировка и внесение фосфорных и калийных удобрений 

(Беларус-1221.1+РУ-7000) ; погрузка азотных удобрений (Беларус-80.1+ПКУ-0,8А); 

транспортировка и внесение азотных удобрений (Беларус-1523+РУ-7000); рыхление 

междурядий (Беларус-82.1+ОКГ-4) ; подвоз воды для приготовления раствора гербицида 

(Беларус-82.1+РЖТ-5)  приготовление раствора и внесение гербицида (Беларус-

82.1+Мекосан-2500-24).   

Четвертый  технологический этап связан с  уборкой биомассы  кормоуборочным 

комбайном КВК-800 «ПАЛЕССЕ FS80»  с специальной жаткой HS2. 

Уборку урожая энергетической вербы осуществляют зимой. Для этого используют 

обычный кормоуборочный комбайн со специальной жаткой. Механизм сразу же 

перерабатывает растения в щепу. Это является  одним из основных факторов экономии 

стоимости тепловой энергии , так как переработанная комбайном щепа, после просушивания 

на открытом воздухе на специальной площадке  до требуемой влажности – не более 40%,    

является   готовым топливом для мини-ТЭЦ, оснащенной экономайзером. В Кобринском 

районе планируется внедрение современных   теплоисточников общей мощностью 29 МВт, 

которые будут работать   на МВТ.  

В результате использования МВТ при выходе проектируемой мини-ТЭЦ  на полную 

мощность здесь планируется экономить 42600 т у. т. (тонн условного топлива) в год. Расчетная 

себестоимость 1 Гкал получаемого тепла  Кобринской мини-ТЭЦ на местных видах топлива - 

40,74 долл. США/Гкал при тарифах для  потребителей  Брестской области - 58,15 долл. 

США/Гкал.  
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Важную роль в развитии внешнеэкономического потенциала Республики Беларусь 

имеют свободные экономические зоны (далее – СЭЗ). В Беларуси созданы следующие 

свободных экономические зоны – «Брест», «Минск», «Гомель-Ратон», «Витебск», «Могилев», 

«Гродноинвест». СЭЗ позволяют активно формировать экономику открытого типа. В них 

возможно создание особо благоприятного режима для деятельности зарубежного и 

отечественного капитала. Для поощрения развития СЭЗ в Республике Беларусь предусмотрен 

ряд льгот и мер государственной поддержки. 

Первой в этом деле стала СЭЗ «Брест», созданная в 1996 г. Размещение СЭЗ в пределах 

г. Брест определило ее выгодное географическое положение. Основная цель деятельности СЭЗ 

«Брест» заключается в создании инвесторам наиболее благоприятных условий для выгодного 

вложения капиталов путем предоставления резидентам СЭЗ особого порядка 

налогообложения, таможенного и иного регулирования предпринимательской деятельности. 

Достижение данной цели позволяет добиться ускорения экономического развития Республики 

Беларусь и, в частности, Брестского региона. 

СЭЗ «Брест» является комплексной зоной, объединяющей функции экспортной, 

производственной, свободной таможенной, туристско-рекреационной, страховой и 

банковской зон. Резидентом СЭЗ «Брест» может быть белорусское и (или) иностранное 

физическое или юридическое лицо, зарегистрированное Администрацией в установленном 

законом порядке.  

СЭЗ «Брест», как показывает анализ работы ее предприятий на протяжении ряда лет, 

играет важную роль в развитии региона. Объем производства продукции (работ, услуг) в 

сопоставимых ценах, численность работающих, экспорт ежегодно увеличиваются в 1,2–1,5 

раза. И значение СЭЗ «Брест» для региона возрастает. Динамика некоторых показателей 

весьма показательна В период с 2000–2019 гг. резиденты СЭЗ создали больше 21,5 тысяч 

рабочих мест. В 2000 г. удельный вес СЭЗ «Брест» в объеме продукции промышленности 

Брестской области составлял 5,5%, в 2005 г. – 16,3%, в 2018 г. – более 20%. Рост удельного 

веса СЭЗ в объеме экспорта области в 2000 г. он занимал 9,7%, в 2005 г. – 27,6%, в 2018 г. – 

31,2%. 

Доказательством эффективной деятельности СЭЗ «Брест» является динамика ее 

развития. В 2010 г. в СЭЗ было зарегистрировано 65 предприятий, основная масса из них – с 

иностранным капиталом. В 2012 г. в СЭЗ было зарегистрировано 94 предприятия из 20 стран, 

объем вложенных инвестиций составлял около 850 млн долларов США. При этом годовой 

экспорт из СЭЗ превышал 450 млн долларов США. По состоянию на 31.12.2019 в СЭЗ «Брест» 

зарегистрирован 71 резидент, в том числе 47 – с участием иностранного капитала. С момента 

образования общий объем инвестиций составил около 1,6 млрд долларов США. За 2019 г. 

субъекты хозяйствования СЭЗ экспортировали товаров на сумму 718 млн долларов. География 

экспорта включает 75 стран мира. Основными странами-инвесторами выступают Россия, 

Германия, Польша, Великобритания, Чехия и Польша. 

Основная масса предприятий-резидентов СЭЗ «Брест» принадлежит к пищевой, лесной 

и деревообрабатывающей промышленности, машиностроению и металлообработке, 

химической и нефтехимической, стекольной и фарфорофаянсовой, легкой, полиграфической, 

топливной, фармацевтической промышленности, сельскому хозяйству, торговле и 
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общественному питанию, производству строительных материалов, финансам, кредиту, 

страхованию и др. Продукция из СЭЗ качественна, современна и конкурентоспособна на 

мировом рынке. 

В основном продукция резидентов СЭЗ экспортируется в страны ближнего и дальнего 

зарубежья. Вне СНГ товары поставляются (по убыванию объемов экспорта) в Нидерланды, 

Литву, Чехию, Германию, США, Италию, Польшу, Израиль, Венгрию, Вьетнам и др. В рамках 

СНГ товары экспортируются во все страны без исключения. 87% экспорта СЭЗ идет в Россию, 

примерно 15% – в Украину, 3% – в Казахстан. Незначительную долю в структуре экспорта 

занимают Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан 

(0,02–0,05%). В СЭЗ импортируются сырье и комплектующие более чем из 40 стран. 

Наибольший вклад в импорт вносят Польша, Германия, Исландия, Бельгия, Испания, 

Норвегия и др.  

Ведущими предприятиями СЭЗ «Брест» являются СП «БлэкРэдУайт» ООО 

(производство мебели, инвестировано 6,5 млн. долл. США); УПП «СТиМ» (производство 

машин и красок дорожной разметки, инвестировано 4,1 млн. долл. США); УП «Гефест-

техника» (производство бытовой газовой аппаратуры, инвестировано 23,2 млн. долл. США); 

СП «Санта Бремор» ООО (переработка рыбы, инвестировано 50 млн. долл. США); ЗАО 

«Инволюкс» (производство офисной мебели, инвестировано 15 млн. долл. США). 

«Визитными» карточками СЭЗ «Брест» на внутреннем и внешнем рынках также являются ИП 

«Инко-Фуд» (мясопереработка); ООО «Нелва» (производство трикотажных изделий); ЗАО 

«Интермебель» (мебель); СООО «БелБауПласт» (профиль и окна из ПВХ); СП 

«ЕвроТрэйдБрест» (мясопереработка); ООО «Вегас» (матрасы). В настоящее время СЭЗ 

«Брест» принимает инвестиции на создание предприятий с использованием высоких 

технологий в фармацевтической, автомобильной, электронной, машиностроительной и других 

отраслях промышленности. 

Таким образом, являясь экспортоориентированной, СЭЗ «Брест» играет большую роль 

в осуществлении региональной политики и наращивании экспортного потенциала региона. 

Привлекательные инвестиционные стимулы в рамках СЭЗ придают значительный импульс 

развитию брестского региона. На приграничных территориях создаются новые производства, 

основанные на передовых технологиях (в т. ч. импортозамещающих); ускоряется 

экономическое развитие, увеличивается количество рабочих мест, растут объемы 

производства, расширяются экспортно-импортные потоки, создаются условия для массового 

привлечения инвестиций.  

MONITORING OF ECONOMIC SAFETY OF SYSTEM OF PUBLIC HEALTH SERVICES 

 

Malik L.N., 

the senior lecturer 

The Kiev co-operative institute of business and the right  

 

Development of system of monitoring in public health services system is important for 

formation of an information database for controls about volumes, kinds, expenses for medical aid 

rendering according to the program of the state guarantees and tariff agreements. Results of 

monitoring - the base to formation of information and analytical support of a control system in system 

of public health services on the basis of corresponding indicators of granting to the population of the 

country of free medical aid, realization of the basic priority directions of a financial policy of branch. 

The purpose of creation of monitoring of economic safety of system of public health services 

- decrease in a risk level of influence on the medical organization of factors of organizational, 

financial and economic, personnel, technological character and minimization of a damage from crisis 

situations for public health of the population of the country and its regions. Problem of monitoring of 

economic safety of system of public health services - information support of working out and 

realization of measures on timely forecasting, revealing and the prevention of threats and crisis 

http://www.brw.su/
http://www.gefest.com/
http://www.gefest.com/
http://www.santa-bremor.ru/news.phtml
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situations concerning medical institutions of system of public health services. Object of monitoring - 

a condition of security of the medical organizations. 

Functions of monitoring of economic safety of system of public health services the following: 

gathering, processing, the analysis, storage and information transfer about a condition of system of 

public health services for diagnostics of level of its economic safety; information support of the works 

which are carried out at various levels and in various subsystems of system of public health services, 

for the prevention and localization of crisis situations, and liquidation of their consequences; 

preparation of integrated estimations (indicators) and an estimation of their possible consequences; 

forecasting of threats for system of public health services and dynamics of change of a condition of 

their security under the influence of organizational, financial and economic, personnel, technological 

and other factors. Into structure of monitoring of economic safety of system of public health services 

enter: the monitoring centers (in public health services departments); systems, complexes and means 

of reception of the information; systems and means of telecommunications, gathering, data 

transmission. 

Monitoring system - hierarchically built system which is based on principles of reliability, 

completeness, a continuity of data gathering, presence of feedback, integrity, an openness and 

methodical approaches. It is system on carrying out of the current account, the cause and effect 

analysis and an estimation, and also control with a view of realization of the basic indicators of quality 

which reflect in the long term standard and actual requirement of the population for medical aid. The 

monitoring system allows to define resource maintenance and social efficiency with allocation of 

priority directions which can affect a standard of living and population health. 

At a substantiation of structure and the maintenance of system of monitoring of economic 

safety of system of public health services available information resources which are realised in a 

control system of various levels in public health services system are accepted to a basis. The 

monitoring system in public health services system should carry informative, authentic, operative, 

timely and objective character. The information should not depend on influence of such subjective 

factors as individual preferences of the persons, making decisions, and political interests, otherwise 

are cancelled such important conditions and monitoring characteristics, as objectivity and reliability. 

Monitoring of economic safety in public health services system includes such structural 

elements: account system (gathering and processing of the primary information) which provides 

appropriate quality of an information database (the form of the branch statistical reporting); the 

monitoring system which demands an obligatory regulation of standard values of traced indicators; 

system of an estimation of the received results; it can be effective only when the data is comparable, 

collected by the uniform technique, one tools, on the basis of uniform methodology; system of the 

target analysis. It is possible to carry such chain to structurally connected organization of system of 

monitoring: definition of the purposes of monitoring which should be connected with the maintenance 

and acceptance of administrative decisions, an estimation of processes and results of observable social 

and economic processes; the carried out cause and effect analysis of results and an expert conclusion. 

Inverse relationship, which is, expressed that as a result of monitoring the obtained data after the 

spent estimation and the analysis is a basis for updating of methodology of the monitoring is formed. 

It is possible to present public health services system as the interconnected activity of three 

institutes - medical services, not commodity medical aid and a medico-technological infrastructure 

that is subjects of monitoring of economic safety of system of public health services. As all links of 

formation of cost as medical aid, and medical service join in public health services system, influence 

of the medical organizations on the market is limited that defines monitoring system. 

The medical organization as open system is constantly submitted to influence of macro 

environment that is why occurrence of corresponding institutes is the effective adaptive tool. 

Adaptation to changes of the market environment provides transformation of system of the purposes, 

skills and abilities and occurs by means of expansion of possibilities by introduction of innovations 

and achievement of a coordination of all functional strategy. It raises flexibility and stability of 

competitive potential of the medical organization. The most perspective toolkit of an estimation of 



 

 

154 

 

monitoring is the adaptable approach. Its application not only will allow to involve the most effective 

mechanisms of an estimation, but also will give possibility of efficient control them. 

Thus, monitoring in public health services system - an element of a programming-goals 

management which can be applied in tactical planning; should be standardized, unified, combined, 

dynamical and correlated in time, continuous, regular, to be based on authentic databases. The 

purpose of creation of monitoring of economic safety of system of public health services are 

consecutive decrease in a risk level of influence on the medical organizations of factors of 

organizational, financial and economic, personnel, technological character and minimization of a 

damage from crisis situations for public health of the population of the country and its regions. 

 
CORRUPTION IN NATIONAL ECONOMIC SYSTEM 

 

Kravchenko S.A., 

the professor 

The Kiev co-operative institute of business and the right 

 

Each type of economic system assumes functioning of the special mechanism of the 

government by economy. One of the most actual problems of perfection of state regulation of 

economic processes is overcoming of development of shadow interrelations of economic subjects. 

The compensatory shadow economy is reaction to rent development in shadow economy. Activity of 

its subjects is directed on reception by proprietors or hired workers of additional or necessary means 

for economic activities or self-reproduction realization and concerns to "compelled", "amortization". 

The institution - evolutionary approach which is applied to research of functioning of national 

economic system, gives the chance to prove the compelled necessity of shadow economy for 

institutional development of a society and its economic sphere. 

The coherence of the shadow and opened subsystems of national economy is shown through 

use of the same elements (resources, institutes, technologies) at all stages of production. Shadow 

economy research should be under construction on the basis of the analysis of evolution of economic 

system as a whole and revealing’s of the reasons of an inefficiency of formal norms and rules on each 

of its stages. 

The shadow economy is strongly fixed in structure of national economy which can use as 

external (resource, operating) environment, and equivalent, but opposite from the point of view of is 

formal-institutional structure, an element for an exchange of energy. Shadow economy - not linearly 

developing open system. Property of integrity of system is shown that set of elements of shadow 

economy represents a difficult interlacing of subjects, objects, qualities and results which make 

ambiguous impact on environment (national economy) depending on its modern features and a level 

of development. 

To differentiate the shadow and opened economy very difficult as at each of them there are 

elements which actually belong to other subsystem. For example, officials of corruption in the state 

system actually consist in criminal community. They submit to laws of criminal community and are 

simultaneously representatives of business community and criminal sphere. Illegal workers can be 

occupied officially at one enterprise and informally on other, or to carry out functions which are noted 

in the labour contract and at additional expense («in an envelope»). Each national economy represents 

mutual conditionality and an interconnection of two opposite sides - official and informal which 

communication «forms the operational mechanism of functioning and society development». 

The shadow economy - original "duplicate" of open economy which develops according to 

the general economic principles and is in harmonious balance with the environment. As environment 

the open economy which represents basis of development of shadow economy in case of intervention 

realization to production contrary to objective laws of economic development acts. The shadow 

economy is capable to accumulate resources, to absorb them from environment and to act not only in 
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a role of "consumer" of energy, but also as the supplier of the material and non-material blessings as 

uses the same market space. 

Mobilization of forces on reduction of scales of shadow economy occurs in economic 

stabilization and development when the shadow economy has settled potential of function of the 

shock-absorber. Then it acts already as parasitic formation which scoops necessary from resources of 

system for the sake of own survival and does not bring the contribution to system development. It 

proceeds to next bifurcation splash which is caused by accumulation of new problems. 

Corruption is an attribute of a subsystem of management which creates barriers to 

development of economy and a civil society. Corruption is capable to threaten existence of the state. 

Growth of corruption of an operating subsystem consider as the indicator of growth of shadow sector 

in economy. The bribe is defined as «the tax from a shadow turn». The Shadow economy makes not 

less than eight-ten percent from volume of legal economy (various branches and national economy 

spheres show different indicators). High level of shadow economy which is provoked by corruption 

for the purpose of maximization «the tax from a shadow turn», leads to development and 

strengthening of illegal groupings in structure of the state institutes which work on mutual 

responsibility principles. Imperative functions of the state are replaced with support of narrowly 

corporate interests. 

At inefficient realization of a policy of the state «the corruption policy» which has a set of 

specific methods, means, system of values starts to substitute it. Fight against corruption is the slogan. 

It is impossible to destroy by means of what the government and the government are carried out. 

Corruption principal causes are imperfect political institutes and a number of objective 

circumstances. For example: imperfection and ambiguity of some regulatory legal acts; instability of 

political sphere; inefficient system of payment of officials which contains stimulus to reception by 

them of "additional incomes»; low level of legal literacy of the population and unwillingness to show 

activity at realization of the rights protected by the legislation and freedom; high level of dependence 

of principles of functioning of a control system from interests of political and economic elite; a low 

skill level, professionalism and moral qualities of bureaucracy; moral "instability" in a society.  

Corruption - a phenomenon consequence of "illness of institutes» (functioning of system of 

the information, stimulus and responsibility is broken). The subject of management who is 

responsible for creation, introduction, adaptation of effective public institutes, the decision specified 

above problems, acts as the initiator of corruption relations and simultaneously is object of an 

anticorruption policy. 

Thus, corruption - the catalyst of threats of economic safety of the institutional environment 

which allows to reveal among factors of preservation of an inefficiency of the institutional 

environment effect of blocking of institutional innovations and dependence on previous development 

and promotes working out of the effective mechanism of counteraction to destructive factors which 

is focused on the resolution of conflict between objectivity of economic processes and their standard 

fastening within the limits of a corresponding state policy which is directed on maintenance of 

economic safety. Corruption acts as the display form not functionality of system of state bodies and 

the factor of an inefficiency of the institutional environment. 
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  И НЕДОСТАТКИ 

НАТИВНОЙ РЕКЛАМЫ  В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Королевич Н.Г., 

к.э.н., доцент,  

заведующая кафедрой «Экономика и организация 

 предприятий АПК» 

Оганезов И.А., 

к.т.н., доцент, 

доцент кафедры  «Экономика и организация  

предприятий АПК» 

УО Белорусский государственный аграрный  

технический университет 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Понятие нативной рекламы произошло от англ. native – «родной», так как обычно под 

такой рекламой понимается размещение (а при необходимости и подготовка) информации, 

сходной с другими не рекламными сообщениями площадки (медиа-канала, платформы, и т. 

п.). Зачастую о том, что перед читателем находится нативная реклама, а не, например, 

новостная статья может знать только редакция и заказчик. Естественная (нативная) реклама 

воспринимается как часть просматриваемого сайта, учитывает особенности площадки, не 

идентифицируется как реклама и не вызывает у аудитории отторжения [1].  

В соответствии с этим признаком нативную рекламу можно разделить на три вида[2].  

– Созданная непосредственно площадкой, где размещается такая реклама; 

– Созданную заказчиком или рекламным агентством, работающим на заказчика;  

– Промежуточные варианты между двумя вышеуказанными.  

Наряду с вышеназванной можно провести еще одну классификацию нативной рекламы 

по способу и уровню ее интеграции в месте размещения [3]. 

 – Нативная по расположению и визуальному виду. Как правило речь идет о рекламе в 

поисковой выдаче (оплата верхних позиций), статьи в новостной ленте, рекомендуемые статьи 

по теме и т.д. Принципиальным отличием этого вида рекламы является приоритетная 

естественность и схожесть с остальными материалами площадки до момента открытия 

рекламной ссылки.  

– Нативная по содержанию. Тут речь идет о содержании самого материала, его 

схожести с остальными материалами площадки, где он располагается. Можно выделить 

следующие распространенные формы такого вида нативной рекламы:  

− Советы экспертов и консультации. Такой формат предполагает, то что представитель 

бренда (например, опытный специалист) является экспертом в какой-либо сфере и 

консультирует по интересующим читателя вопросам;  

− Интервью. Лицо компании (владелец или специалист) рассказывает о каких-то 

личных вопросах, которые будут интересны читателям издания. При этом формируется 

положительный образ интервьюируемого, соответствующий целям рекламы;   

− Обзоры. Посещение новых мест, репортажи с производств и т.д., в которых 

рассказывается о работе заказчика и ненавязчиво указываются преимущества и подробности, 

формирующие благоприятное впечатление; 

 − Статья, содержащая подборки мест и мероприятий для посещения, подарков, 

организаций и т.д. При этом такая подборка может включать не только товары заказчиков, но 

и реальный выбор редакции; 

 − Использование фото с логотипом или продуктом заказчика в публикациях. Наряду с 

редакционными статьями такие формы нативной рекламы популярны у блогеров; 
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 − Интерактивные формы: опросы, игры, тесты, в которые встроена информация, 

связанная с рекламодателем; 

 − Спонсорство. Различные конкурсы и проекты, где участвуют читатели, могут 

проводиться при поддержке заказчика-спонсора. 

 − Использование продуктов заказчика-спонсора или оплата им расходов, необходимых 

для подготовки материалов, например, телефон для съемок, машина для путешествий, 

комбайн для приготовления пищи, карточка для платежей.  

Несмотря на многообразие форм нативной рекламы, можно выделить следующие ее 

признаки: 

 – Заказной характер и платность; 

– Четкие цели и задачи; 

– Адаптация материалов под формат площадки.  

– Часто отсутствие прямого указания на то, что это рекламный продукт. Встречаются 

выделение цветом, сноски, пометки «партнерский проект», «при поддержке» и т.д. 

 Проведенный выше анализ сущностных особенностей нативной рекламы позволил 

выявить следующие ее основные преимущества и недостатки.  

Основные преимущества  нативной рекламы[1]:  

– возможность обойти прямое указание на рекламных характер материалов; 

 – естественность и доверие потребителей;  

– избежание «баннерной слепоты» и блокировщиков рекламы;  

– длительность воздействия, индексация статей, рост ссылочной массы и др.  

Основные недостатки  нативной рекламы [1]: 

 – ограниченность контента, т.е. рекламодатель зачастую не может разместить все 

материалы, которые он бы хотел;  

– дороговизна и сложность написания в случае нативной рекламы по содержанию;  

– введение в заблуждение потребителя, который воспринимает нативную рекламу как 

не рекламный материал;  

– этический вопрос с точки зрения журналистов. 
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The new reality induces the governments of all countries to carrying out of a policy of system 

digital economy by means of digital transformation: to improvement of corresponding branches of 

the national legislation, working out and realization of scale state strategy, projects, programs. The 
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basic priorities practically always is maintenance connected with development of digital economy of 

the international competitive advantages of the country (region, interstate association) and 

optimization of internal development. 

For an estimation of a condition of introduction of model of the government and revealing of 

tendencies of development of digital transformation of a society as a whole on the country, and first 

of all its technical and technological component, the integrated system of indicators and indicators 

which is based on is necessary: the data of the state statistical account; results of special empirical 

researches of the market of the information and communication and digital technologies spent by the 

Russian and foreign companies; the account of rating estimations of such international organizations. 

Except system of indicators and indicators, techniques of monitoring, the analysis and situation 

forecasting should be developed and officially approved. 

The model of structure of the government should correspond to requirements of the concrete 

periods of construction of an information society. For construction of such models it is necessary: to 

define phases (stages) of development of digital economy; to define, what indicators (indicators) of 

development (condition) of digital economy correspond to certain phases and stages; to develop the 

list of the major actions of digital transformation in various lines of activity for achievement of 

necessary indicators; to enter adequate structure of state bodies which in a condition to provide 

realization of these actions. Into structure of structure of model should enter: making systems of the 

government digital economy (authorities, structural divisions, etc.); functions and the problems of 

authorities defined by is standard-legal base; components of a digital infrastructure of the state; 

indicators (indicators) of development (condition) of digital economy. 

The comparative analysis of models of the government in the various countries testifies that 

institutes and mechanisms of the government of the countries of Europe, the USA, Japan and others 

are caused by various historical, economic and political experience. Functionality of state bodies 

supports necessary level of regulation of social and economic processes and provides stable social 

development. Among major factors which influence process of digital transformation of the 

government and digital transformation of a society in foreign countries, it is possible to allocate: 

features of market economy which are expressed in stimulation of a freedom of enterprise, free 

movement of labour, competitiveness of a labour market; development of a civil society and social 

partnership in the digital environment; decentralization of the power and carrying out of an effective 

structural and regional policy for improvement of social and economic living conditions of citizens; 

realization of socially significant projects promoting observance of principles of social equality and 

justice in digital economy. 

There are some economic models with various variants of a parity of the state and market 

relations in digital economy: in model of the USA the competition and market methods prevail, and 

the state intervention is carried out within the limits of liberal ideology; socially-market model of the 

European Union countries the state plays an active role in maintenance of well-being of citizens, 

softening of consequences of economic risks, but cost of social programs is enough you-juice that 

leads to growth of taxes, occurrence of problems on a labour market; (China) the state takes of an 

active economic position in model of the state capitalism, participates in management of many private 

companies, in control over the basic branches of economy, bank sphere. 

As a result of effective introduction of electronic control in Canada granting of services, 

settlement operations and interaction with citizens and representatives of business began to be carried 

out in electronic form through electronic booths or the Internet. Such way of granting of services is 

in demand at ninety five percent of Canadians. Granting of services through electronic 

communication facilities should supplement, instead of replace other communication media. Any 

citizen has had an opportunity to familiarize with reports and plans of any Canadian state structure 

on its official site. Electronic control has allowed Canadians to take more part that is active in state 

affairs and to supervise government actions. 

The governmental strategy of Great Britain provides development and use of all electronic 

kinds of service. Services can be given through the Internet, mobile communication, digital television, 
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the service centers. It is necessary to pay attention to considerable achievements on creation in Great 

Britain of system «Electronic government» (Е-government) that has allowed it to become one of 

leaders among other European countries in this direction. The purpose of the program of 

modernization and reconstruction of the government with use of information technology - projects of 

"the electronic government» should not only include granting of the information to citizens, but also 

promote increase of efficiency and efficiency of work of machinery of state as a whole.  

In Ukraine management modernization assumes high-grade formation of new model where as 

a basis the digital platform acts. Methodology of interaction of participants within the limits of a 

platform essentially differ that are inherent in traditional business models. The significance value of 

outsourcing for the purpose of completion of not profile or unproductive processes raises. 

Thus, the new model of the service state based on digital technical decisions and information 

technology in which frameworks interaction of the state with the population and business is carried 

out by means of digital platforms of “the electronic state” within the limits of system of rendering of 

the state services is formed. The governments of the different countries develop programs of 

assistance to transition of national systems of the government to digital technologies. Speed of 

distribution of new technological way becomes key competitive advantage. To an index of network 

readiness the index of digital economy and a society, a global index of an inclusiveness were added. 
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Видатки бюджету міста Києва здійснюються через 32 головних розпорядники: 10 

районних в місті Києві державних адміністрацій; 20 департаментів та управлінь виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Київську міську 

раду; Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). 

Охорона здоров’я, освіта, соціальний захист та соціальне забезпечення є пріоритетними 

видатками бюджету міста Києва, що підтверджують здійснені видатки з бюджету міста Києва 

за 2015-2019 рр. подані в табл.1. 

 

Таблиця 1  

 

Динаміка видатків бюджету міста Києва за 2015-2019 роки у розрізі функцій, 

(млн. грн) 

 

Видатки згідно з функціональною 

класифікацією 

Роки 

2015 2016 2017 2018 2019 

Освіта 6313 8052 11539 14405 18279 

Охорона здоров`я 8231 7640 9330 9175 11531 

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення 
4188 4648 7858 8984 8705 

Транспорт, дорожнє господарство, 

зв'язок, телекомунікації та інформатика 
1533 2553 7276 11623 10631 
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Будівництво 1543 3642 4364 2301 4003 

Житлово-комунальне господарство 2146 2598 3256 3830 4049 

Державне управління 705 1192 1592 1677 2360 

Культура i мистецтво 762 1266 1459 978 1158 

Iншi послуги, пов’язані з економічною 

діяльністю 
170 710 1362 3267 1963 

Фізична культура i спорт 242 301 433 568 765 

Цiльовi фонди 298 313 351 0 0 

Видатки, не віднесені до основних груп 176 179 309 0 311 

Засоби масової інформації 34 37 61 0 56 

Сільське і лісове господарство, рибне 

господарство та мисливство 
33 29 27 0 17 

Запобігання та ліквідація надзвичайних 

ситуація та наслідків стихійного лиха 
8 10 22 0 0 

Обслуговування боргу 1577 281 15 412 244 

Міжбюджетні трансферти 53 124 266 0 165 

Кредитування -2 -3 -2 -2 -2 

Всього 28010 33573 49521 57814 64479 

Джерело: складено авторами за даними [1; 2; 3; 4] 

 

Найбільшу частку в структурі видатків бюджету міста Києва, як видно з табл. 1, має 

функція «Освіта». До неї належить фінансове забезпечення державного (міського) завдання на 

надання державних (міських) послуг (виконання робіт) тощо, в розрізі дошкільної, загальної, 

початкової професійної освіти і професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації [5, с.588]. 

Оцінка видаткової частини місцевого бюджету міста Києва вказує на соціальне 

спрямування видатків. Спостерігається переважання у загальній сумі видатків на освіту, 

охорону здоров’я та соціальний захист. Як наслідок, підвищується якість соціальних благ у 

сфері освіти; виконуються пріоритетні інвестиційні проекти соціально-економічного 

розвитку; забезпечується надійне функціонування систем життєзабезпечення населення, 

реформування та розвиток житлово-комунального господарства; здійснюється модернізація 

системи охорони здоров’я; створюються належні умови для всебічного та повноцінного 

розвитку дітей; забезпечується публічність і прозорість діяльності місцевої влади [6, с.346]. 

Так, виконуються пріоритетні завдання соціально-економічного та культурного розвитку 

міста. 

Отже, виконання видаткової частини бюджету, вказує на необхідність: вирівнювання 

оплати праці як основної статті видатків кошторисів бюджетних установ; посилення 

інвестиційної складової місцевого бюджету, без скорочення при цьому соціальних видатків; 

раціональне спрямування коштів на вирішення проблем соціально-економічного характеру 

(рівень народжуваності і смертності, рівень зайнятості, екологічний стан, забезпечення 

житловим фондом, соціальна сфера, житлово-комунальне господарство). Проте, невиконання 

планових показників бюджету є своєрідним індикатором ефективності діяльності місцевої 

влади та місцевого самоврядування [7, с.384]. За результатами бюджетного періоду 

залишаються невиконані окремі бюджетні програми та показники соціально-економічного 

розвитку адміністративно-територіальної одиниці. 

Таким чином, оцінити приріст видаткової частини столичного бюджету неважко, проте, 

для всебічного і якісного аналізу необхідно додатково провести дослідження й деталізовану 

оцінку їх ефективного та цільового використання, враховувати вплив приросту надходжень 

цього бюджету, темпу інфляції і валового регіонального продукту. 
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Ефективна діяльність суб’єктів господарювання залежить від вмілого формування і 

використання оборотних активів. Сучасний етап розвитку ринкових відносин в Україні 

вимагає нових підходів до управління економікою на різних рівнях, зокрема на рівні окремих 

підприємств. Раціональне використання оборотних активів впливає на безперервність процесу 

виробництва та реалізації продукції, ліквідність підприємства та його платоспроможність. 

Тому одним з основних завдань забезпечення фінансової стійкості підприємств є суттєве 

вдосконалення управління оборотними активами. Система управляння оборотними активами, 

як важливим елементом підвищення ефективності функціонування окремих підприємств, і як 

наслідок всієї економіки країни, набуває особливої актуальності. Для вирішення задач 

матеріально-технічного забезпечення та раціонального вкладення фінансових ресурсів 

необхідно мати інформацію стосовно матеріалів, їх виробництва, якості, наявності та 

постачальниках. Фінансові служби повинні знати головні та другорядні характеристики 

матеріалів, що закуповуються.  

Прийняття рішень щодо величини партії і точки замовлення на ароматичні вуглеводні, 

які користуються постійним попитом за незначного середньоквадратичного відхилення, 

поширена задача фінансових менеджерів компанії «Укртатнафта». Розгляду задачі 

приділяється велика увага в літературі з ефективного управління запасами та організації 

ритмічного випуску основних товарів[1]. Важливо розглянути фінансові аспекти 

функціонування системи за умови різного характеру впливу на вхід системи та відповідних 

правил прийняття рішень, які задовільняють цілям адміністративного управління фінансами 

підприємства. Фінансова служба підприємства розраховує витрати на маркетинг, продажу і 

розробку продукції відповідного виду та марки інвестиціями активів в матеріальні запаси та 

дебіторську заборгованість, які потім відносять на рахунок кожного споживача, таким чином 

оптимізуючи використання оборотних запасів. 

https://dei.kyivcity.gov.ua/files/2020/7/15/kmda_zvit_t2_.pdf
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Досвід зарубіжної системи господарювання визначає залежність результатів діяльності 

підприємств від ефективності управління процесом формування і використання оборотних 

засобів. Тому визначення потреби в оборотних коштах, як важливого чинника підвищення 

ефективності функціонування та прискорення їх обігу для підприємств, набуває особливої 

актуальності. Оптимізація раціонального використання оборотних засобів дозволяє 

підприємствам вивільняти частину оборотних коштів або для потреб виробництва (абсолютне 

вивільнення), або для додаткового випуску продукції (відносне вивільнення). У більшості 

систем управління запасами щодо широкого асортименту ароматичних вуглеводнів 

передбачається поповнення їх об’єму за рахунок видачі замовлення виробничим підрозділам 

підприємства. Попит на окремі види ароматичних вуглеводнів завчасно прогнозується і 

планується, а поповнення запасів здійснюється впродовж відповідного технологічного циклу 

реалізації і виробничого процесу. З метою обґрунтування управлінських рішень стосовно 

раціоналізації фінансових вкладень оборотних активі необхідно визначити найкращій розмір 

замовлення тобто забезпечити роботу системи за мінімальних витрат. На підприємствах 

виникають відповідні витрати, які пов’язані з виробництвом і зберіганням запасів готової 

продукції. Для умов роботи підприємства досліджено два види витрат: на зберігання запасів, 

які залежать від їх рівня; на підготовчо-заключні операції з випуску партії ароматичних 

вуглеводнів. Попит споживачів може задовольнятися у ході здійснення процесу випуску партії 

відповідного виду та марки ароматичних вуглеводнів.  

Для кожного виробничого періоду характерне здійснення витрат на підготовчо-

заключні операції. Коли на виробничій лінії відбуваються зміни, що пов’язані з випуском 

нової марки ароматичних вуглеводнів, вона зупиняється на деякий час і підприємство несе 

збитки. Витрати на підготовчо-заключні операції, на думку більшості спеціалістів, практично 

не залежать від того, який обсяг продукції буде випущено за виробничий цикл. За таких умов 

річні витрати на підготовчо-заключні операції пропорційні числу виробничих періодів за рік. 

Визначення оптимального об’єму партії ароматичних вуглеводнів формулюється у вигляді 

відомої із літератури [1] математичної задачі. Нехай S – річний збут ароматичних вуглеводнів; 

N – число виробничих періодів за рік; Co – витрати на виробничо-заключні операції, що 

припадають на один виробничий період; Cn – вартість продукції тобто матеріалів, робочої сили 

та інших постійних витрат; i – річний відсоток, який у відповідній мірі визначає величину 

витрат на зберігання запасів. Загальні змінні витрати E включають дві складові: витрати на 

зберігання запасів, що визначаються добутком затрат зберігання одиниці ароматичних 

вуглеводнів на середній розмір наявного запасу; витрати на підготовчо-заключні операції, що 

визначаються добутком вартості на увесь комплекс виробничого періоду на їх число. 

Основними напрямками оптимізації раціонального використання оборотних засобів є 

досягнення мінімальних втрат при переналагодженні технологічної лінії на нову марку 

ароматичних вуглеводнів при збереженні високого рівня якості, що пов’язано з 

систематичним і диференційованим врахуванням часу переналагодження. 
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В результате исследований выявлены следующие этапы реформирования института 

государственной собственности в Республике Беларусь: 

1) номенклатурная приватизация (1987 – 1992 гг.). В этот период предпринята 

попытка перейти от «обезличенной» к индивидуальной госсобственности. Прежде всего, за 

счет расширения прав предприятия в ценообразовании, распоряжении продукцией и т. п. 

Госпредприятия окружаются кооперативами, развивается аренда, что способствует 

первоначальному накоплению капитала. 

2) этап массовой приватизации, возникновение системы легальной частной 

собственности (1992 – 1996 гг.). Ежегодно принимаются государственные программы 

приватизации. Выключается механизм чековой (бесплатной) приватизации. 

3) реставрация «власти-собственности» (1997 – 2005 гг.). Массовая приватизация 

останавливается. Накладывается запрет на реализацию акций, приобретенных при 

акционировании госпредприятий членами коллектива на льготных условиях. Государство 

усиливает контроль за государственной собственностью. Нарастает давление на частный 

сектор, вплоть до доведения административных процедур. 

Противоречия коллективных сельскохозяйственных предприятий разрешаются 

посредством их переименования в СПК, трансформации в хозяйственные общества. Ряд 

стратегических объектов государственной собственности трансформируются в 

сельскохозяйственные производственные кооперативы (уход от приватизации). 

Блокируется механизм банкротства убыточных предприятий госсектора. Для этого 

используется ряд формальных правил, включая зачет налоговых платежей в обмен на 

просроченную дебиторскую задолженность, уплата налогов продукцией, погашение убытков 

акционерного общества за счет расширения участия государства в акционерном капитале, а 

также легализация неплатежей среди предприятий госсектора.  

4) этап апробирования форм «новой экономики» (2005 – 2010 гг.). 

Дефицит бюджета и платежного баланса, а также общий дефицит накоплений в 

условиях нарастания технологической отсталости заставляют активизировать денежную 

приватизацию госпредприятий, привлечение частного капитала путем трансформации 

убыточных организаций. Признается важность процесса концентрации и централизации 

собственности, что отражается через принятие ряда документов, ускоряющих процесс 

реорганизации предприятий и т.п. 

5) этап изменения институциональных условий (с 2010 г.). 

Изменены подходы к оценке приватизируемого имущества. Выделены только два 

объекта приватизации (предприятие как имущественный комплекс и доли акций в уставном 

фонде хозяйственных обществ). Преобразование государственных унитарных предприятий в 

ОАО признано подготовительным этапом процесса приватизации. Конкретизированы 

способы приватизации, включая использование аукционов. Отменена льготная продажа акций 

работникам предприятия. Один из основных принципов приватизации – возмездность 

отчуждения. Обмен акций на чеки «Имущество» завершается 31.12.2020 г. 

В целом следует отметить, что за последние годы в Республике Беларусь произошли 

существенные изменения в подходах к трансформации государственной собственности, 

реорганизации предприятий, что нашло отражение в изменении структуры собственности и в 
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организационно-правовых формах хозяйствования сельскохозяйственных организаций 

(таблица 1).  

Данные свидетельствуют, что за последние 13 лет численность объектов 

государственной собственности в сельском хозяйстве сократилась на 38%, увеличилось 

количество организаций с долей участия государства в уставных капиталах (с 78 до 583 

объекта или в 7 раз). Отмечается рост численности организаций с долей иностранной 

собственности в 2,6 раза, иностранной собственности – в 4 раза. 

Таблица 1 

 

Динамика изменения численности сельскохозяйственных организаций по формам 

собственности (на 1 января) 

 

Формы 
Годы 

2006 2011  2015  2017  2018  2020  

Всего юридических лиц 1900 1613 1454 1509 1357 1382 

в том числе       

государственная 

собственность 
489 396 275 361 320 304 

частная собственность 1397 1198 1140 1097 981 1016 

 в т.ч. организации с долей 

госсобственности 
78 205 516 674 644 583 

организации с долей 

иностранной собственности 
21 42 64 64 54 58 

Иностранная собственность 14 19 39 51 56 62 

  Примечание: таблица составлена по данным Национального статистического комитета 

Республики Беларусь [1, с..18].  

Становление частной собственности, служащей базисом для утверждения рыночных 

отношений при формировании социального рыночного хозяйства, сопровождается и 

дополняется адекватными процессами государственного регулирования. 

Список использованых источников: 

          1. Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Сельское хозяйство 

Республики Беларусь. Статистический сборник, 2020. E-mail: http://www.belstat.gov.by. 
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В період глибинних трансформацій, що відбуваються в державі та критичною 

ситуацією викликаною пандемією коронавірусної хвороби COVID-19 реформування 

правничого інституту, оновлення підходів до правового регулювання суспільних відносин, 

особливо гостро постає проблема дотримання законодавства.   
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Одним із основних обов’язків держави є належне забезпечення прав, свобод і законних 

інтересів громадян.  Так, відповідно статтею 3 Конституції України визначено , що на державу 

покладена відповідальність за свою діяльність перед людиною [1].  Наразі  все частіше права 

і свободи громадян зазнають численних порушень, внаслідок недотримання всіма учасниками 

суспільних відносин правових норм. Однією із проблем, що склалась з дотриманням 

законодавства, здійснюється в сфері порушень трудового законодавства більшістю учасників 

трудових правовідносин.   

В ході численних статистичних дослідженнь з’ясовано що , близько 400 тис. осіб 

втратили роботу під час карантину, до 3,1 млн українців у розпал карантину перейшли на 

часткову зайнятість або пішли в неоплачувані відпустки. У той же час кількість розміщених 

вакансій була скорочена вдвічі, якщо порівнювати з докоронавірусними показниками. А також 

є багато інших пересічних проблем, які негативно впливають на функціонування ринку праці 

в Україні, таких як : трудові відносини між працівниками і роботодавцями не оформлюються 

належним чином, або ж трудовий договір не укладається взагалі, заробітна плата вчасно не 

виплачується, або не у чітко визначеному законодавством розмірі, відрахування  не 

здійснюються в установленому порядку, побільшали незаконні звільнення, порушуються 

умови роботи та вимоги із охорони праці тощо.  [2] 

У результаті подібні явища порушують стійке функціонування суб’єктів 

господарювання, їх безперервний розвиток в умовах ринкової економіки. У такому разі 

суб’єкти в межах трудових правовідносин потребують відповідної уваги, а права всіх 

учасників – захисту. Цілком значним у вирішенні цього набирає обертів дослідження 

організації та діяльності спеціалізованих суб’єктів з нагляду та контролю за дотриманням 

законодавства про працю. 

У державному управлінні контроль  тісно пов’язаний з іншими функціями управління 

і у той же час призначений для оцінки відповідності виконання цих функцій завданням, які 

стоять перед управлінням. Контроль гарантує конкретність управління та здійснення його 

згідно прийнятих рішень. В наслідок контролю суб'єкт управління одержує інформацію про 

результати діяльності, до того ж про ті помилки та зміни ситуації, які можуть призвести до 

невиконання поставлених цілей або отримання непрогнозованих результатів.  

Основа нагляду полягає в здійсненні спостереження за виконанням певних правил, 

норм, наказів. Нагляд здійснюється спеціальними органами, відомчими службами, відповідно 

для яких така функція є найважливішою. Суб'єкти наглядової діяльності управлені 

функціональною владою, широким спектром повноважень , їх діяльність є різновидом 

міжгалузевого управління. Суб'єктами нагляду можуть бути  державні, громадські, релігійні 

та інші недержавні організації, а також громадяни. Нагляд зосереджений у забезпеченні 

виконання загальнообов'язкових норм права, встановлених як законами, так і підзаконними 

актами.   

Хоч нагляд і контроль відповідно до трудового законодавства цілком різні поняття, 

проте завдання і мета їх здійснення є єдиними. Вони націлені на забезпечення законності та 

дисципліни в процесі регулювання та реалізації трудових  відносин, попередження 

правопорушень та їх усунення.   

Аналізуючи діюче законодавство та практики його застосування можна виявити, що 

існує дуже багато видів нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю, кожен 

з них здійснюється різноманітними органами, що наділені належною компетенцією та колом 

підконтрольних об’єктів. [2] 

Конституційний суд України є головним суб’єктом контролю за дотриманням  всього 

національного законодавства в цілому, так і трудового законодавства. Основи правового 

статусу Конституційного суду закріплені Конституцією України та Законом України «Про 

Конституційний суд України» [1].   

Визначне місце в діяльності Конституційного суду займає вирішення питань, що 

стосується відповідності законів України та інших нормативноправових актів Конституції 



 

 

166 

 

України. Надаючи офіційне тлумачення провідних актів України, він контролює дотримання 

законності в даній сфері, сприяє у такий спосіб розвитку та укріпленню передових 

управлінських правовідносин у суспільстві.   

Вищим державним органом, який здійснює державний контроль за дотриманням 

законів про працю, є Кабінет Міністрів України. Він у свою чергу, розробляє та забезпечує 

реалізацію Національної програми покращення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 

простору, встановлює функції загальних та галузевих міністерств відносно охорони праці та 

встановлює процедуру створення та використання фондів охорони праці.  

Не менш важливим центральним органом виконавчої влади є Державна служба України 

з питань праці. Діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України 

через Міністра соціальної політики, і який реалізує державну політику у сферах промислової 

безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового 

призначення, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю 

за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності, на випадок безробіття в частині призначення, нарахування та виплати 

допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального 

забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.  

Міжнародна організація праці визначає інспекцію праці підсистемою, об’єднаною з 

ширшою системою адміністрації праці, та основоположним інструментом реалізації теорії 

гідної праці.  

Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці виконують 

трудові колективи через обраних ними уповноважених, а також  професійні спілки завдяки 

своїх виборних органів і представників. Це зазназначено в статті 41 Закону України «Про 

охорону праці», згідно з якою, громадський контроль за додержанням законодавства про 

охорону праці здійснюють професійні спілки, їх об’єднання в особі своїх виборних органів і 

представників. Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці мають право 

безперешкодно перевіряти на підприємстві виконання  вимог відносно охорони праці і 

вносити обов'язкові для розгляду власником пропозиції про усунення виявлених порушень 

нормативних актів з безпеки і гігієни праці [4].  

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити такий висновок, що система суб’єктів 

нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства цілком розгалужена а тому для 

досягнення очікуваного результату та підвищення ефективності контрольно-наглядової 

діяльності, органам, що входять до цієї системи потрібно взаємодіяти між собою та 

координувати свою роботу.  

У свою чергу, нормативно-правове забезпечення інституту нагляду і контрою за 

дотриманням трудового законодавства України є цілеспрямованою діяльність держави через 

спеціально уповноважених органів та посадових осіб відносно регулювання за допомогою 

нормативно-правових актів та інших інструментів юридичної техніки найважливіших 

відносин, які виникають в процесі контрольно-наглядової діяльності відносно забезпечення 

дисципліни, а також законності в процесі регулювання та реалізації трудових та тісно 

пов'язаних із ними відносин.   

Удосконалення системного нормативно-правового впливу на процес здійснення 

контрольно-наглядової діяльності стосовно дотримання законодавства про працю України 

повинно відповідати засадам державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності.  

Для України необхідним є розгляд та вивчення міжнародного досвіду як нормативної 

та правової діяльності, так й фактичного впровадження нагляду і контролю за додержанням 

законодавства про працю розвинених країн з високим показником ефективності соціального 

захисту та його системи.  
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Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» 

№530-ІХ від 17.03.2020 р., було внесено деякі зміни в трудове законодавство, так  було 

запроваджено норму, згідно з якою строк відпустки без збереження заробітної плати на період 

карантину не буде зараховуватися у загальний строк такої відпустки. Також цим же Законом 

були зроблені перші кроки в регулюванні дистанційної роботи в актуальному розумінні — 

прикінцевими положеннями Закону було передбачено, що на час карантину та обмежувальних 

мір роботодавець може делегувати робітникові виконувати протягом певного періоду роботу, 

закріплену трудовим договором, вдома та надавати працівнику за його згодою відпустку. [5] 

У підсумку, можна з впевненістю сказати, що в період пандемії COVID-19 трудове 

законодавство зазнало досить сильної трансформації, трудові правовідносини однозначно не 

будуть такими, як були раніше. Проте варто справедливо зазначити, що кроки, зроблені 

законодавцем у процесі даної трансформації, є потрібними та цілком доцільними, такими, що 

відповідають сучасним потребам роботодавців та працівників як у рамках карантинних 

заходів, так і поза ними.  
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  ДИНАМІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

ТА ЇХ РОЛЬ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ 
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магістрант кафедри ННІ фінансів, банківської справи 

Супруненко С. А. 
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 доцент кафедри менеджменту 

Університет державної фіскальної  служби України 

 

На сучасному етапі розвитку української держави постає проблема успішного 

функціонування стратегічних комунікацій як у діяльності локальних організацій чи великих 

корпорацій, так і в побудові міжнародних відносин і управлінні державою. На участі 

суспільства у прийнятті управлінських рішень, балансі інтересів ключових акторів соціально-

політичних процесів будуються засади публічного управління. У цьому аспекті стратегічні 

комунікації можуть суттєво збільшити результативність управлінських дій влади і скерувати 

намагання соціуму на вирішення актуальних національних проблем. Саме тому, нині питання 

послуговування ресурсами стратегічних комунікацій в публічному управлінні є актуальним. 

Дослідження стратегічних комунікацій перебувають на початковій стадії і переважно 

зорієнтовані на досвід Стратегічного командування США і стандарти НАТО щодо цієї 

проблематики. Дослідженням феномена стратегічних комунікацій займалися як зарубіжні, так 



 

 

168 

 

і вітчизняні науковці, серед них: Т. Безверхнюк, Т. Сивак, С. Соловйов  В. Ліпкан, Г. Почепцов, 

О. Кушнір, С. Патерсон, О. Баровська, О. Терещеня та інші.  

Зміст поняття «стратегічні комунікації» визначений у положеннях Указу Президента 

України № 555/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 

2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України». Так, зміст терміна «стратегічні 

комунікації» передбачає скоординоване й належне використання комунікативних 

можливостей держави – публічної дипломатії, зв’язків із громадськістю, військових зв’язків, 

інформаційних та психологічних операцій, заходів, спрямованих на просування цілей держави 

[2]. 

«Стратегічна комунікація – це системна комунікація, орієнтована на встановлення 

довгострокових взаємозв’язків між організацією, її зовнішніми і внутрішніми аудиторіями, які 

допомагають досягати організаційних цілей» [1, с. 67]. Така комунікація спрямована на 

цінності цільових аудиторій, які сприяють встановленню довгострокового взаєморозуміння і 

ефективну комунікацію з цільовими групами. Стратегічні комунікації визначаються як 

область, що розвивається в галузі соціальних наук про комунікації та управління.  

Провідним завданням стратегічних комунікацій є підвищення ефективності 

промисловості, досягнення економічної та політичної стабільності, підвищення рівня 

культури шляхом досягнення якісної взаємодії між керівництвом держави та її народом за 

допомогою каналів просування відповідних ідей [4, с. 119]. 

Застосуванню  стратегічних  комунікацій  у  публічному управлінні повинні 

передувати дослідження, які б визначили, на якому етапі комунікації як такі переходять у 

розряд власне стратегічних і що є необхідною умовою для цього. Окрім цього, це є 

надзвичайно важливим для того, щоб запобігти помилкового розуміння стратегічних 

комунікацій як іншого, спорідненого поняття – комунікативні стратегії [3, с. 56]. 

Серед ключових компонентів процесу реалізації системи стратегічних комунікацій в 

публічне управління можна виділити: розуміння владою суспільства, його інформування та 

залучення для просування інтересів і цілей через вплив на сприйняття, настанови, переконання 

та поведінку; узгодження дій, зображень, висловлювань на підтримку політики й планування 

з метою досягнення всеосяжних стратегічних цілей; визнання того, що всі операції і види 

діяльності є важливими компонентами процесу комунікації, оскільки все, що говорить і 

робить комунікаційний центр – або не спромігся сказати й зробити цей центр. 

 Стратегічні комунікації посідають чільне місце серед українських національних 

стратегій, при цьому головною ціллю для правління стає переоцінка завдань, динаміки та дій 

загалом. 

Таким чином, в науковому просторі відбувається переосмислення  поняття стратегічні 

комунікації та розуміння необхідності переходу від моделі інформування до моделі взаємодії  

в публічному управлінні під час процесу прийняття управлінських рішень. Ефективне 

використання основних інструментів стратегічних комунікацій дозволяє сформувати 

послідовну програму, що передбачає створення й оприлюднення повідомлень, які не лише 

містять важливу інформацію, але й мають вагомий вплив на аудиторію. Важливою є роль 

стратегічних комунікацій в публічному управлінні, що передбачає створення перспективних 

стосунків між різноманітними суб’єктами, керівництвом та колективом, медіа та аудиторією, 

владою та суспільством на довготривалий термін. 
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Інноваційне підприємництво трактується неоднозначно. Окремі науковці трактують 

інноваційне підприємництво як джерело розробки та впровадження нових видів продукції 

(технологій, товарів, послуг тощо), створення та виготовлення інтелектуальних цінностей 

(програм, проєктів, збору і використання інформації тощо). 

У зв’язку з тим, що українська економіка знаходиться у стані різкого фінансово-

економічного спаду виникає необхідність щодо застосування принципово нових напрямків 

підприємницької діяльності, які забезпечують ефективне використання фінансового 

потенціалу в межах національних проектів [1]. Сучасна практика яскраво свідчить, що 

підприємницький сектор в Україні не здатний забезпечити повноцінний попит на нові 

технології. Тому виникає потреба в значній державній підтримці, зокрема у напряму 

забезпечення тендерами наукомістких галузей. Бачиться за доцільне прискорення процесу 

об’єднання зусиль економічних суб’єктів із реалізації інноваційних перетворень та 

формування нових організаційних форм взаємодії, таких як: центри реалізації інноваційних 

проєктів; центри інжинірингового обслуговування; бізнес-інкубатори тощо (табл. 1). 

Для поліпшення інноваційної активності необхідно спиратися на показник іміджу 

підприємства. Його якісна характеристика відтворює ефективність всієї системи 

господарської діяльності підприємства. До прикладу, суб’єкт підприємницької діяльності 

націлений на концепцію інноваційного розвитку та збирається реалізовувати свою ідею в 

довгостроковій перспективі. Отже, його цільові завдання повинні вирішуватися в межах 

орієнтації на нові товари, диверсифікацію виробництва, експансії на нові ринки тощо. Тоді 

результат його діяльності буде оцінюватися через призму іміджу. 

Розглянутий підхід дозволяє: 1) спиратися на інноваційні стратегії; 2) використовувати 

інноваційні цілі та завдання; 3) проводити моніторинг ринкових позицій в цільовому сегменті; 

4) моделювати прогнозні показники діяльності; 5) застосовувати гнучку стратегію й 

адаптивність організаційної системи. Вважаємо, що для поліпшення інноваційної активності 

необхідно створення концепції управлення, яка повинна складатися з: - оцінки керівництва та 

потреби в творчій активності персоналу відповідної компетенції; - оптимізації та 

обґрунтованості прийнятих рішень; - оцінки менеджера в умовах інноваційного розвитку; - 

оцінки професіоналізму кожного із співробітників. 

Аналіз інноваційної діяльності свідчить, що приватний сектор в Україні не в змозі 

забезпечити потрібний платоспроможний попит на нові технології. Отже, необхідна суттєва 

державна підтримка в напряму підвищення попиту. На наш погляд, пріоритетними формами 

державної підтримки інноваційного підприємницького середовища є: 1) взаємодія державних 

структур і підприємницького середовища, яке відбувається за спрощеними процедурами; 2) 

довгострокове прогнозування, котре здійснюється на основі моніторингу діючих бізнес 

концепцій; 3) зменшення адміністративного впливу та тиску; 4) інноваційна та соціальна 

орієнтація ринкової діяльності. 
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Таблиця 1 

Напрями діяльності інтеграційних формувань суб’єктів інноваційного 

підприємництва (систематизовано автором на основі [2]) 

 

Найменування 

інтеграційного утворення 
Напрями діяльності 

Бізнес-інкубатор інноваційної 

підтримки 

Залучення інвесторів і створення контактів із 

потенційними бізнес-партнерами. 

Консалтингове обслуговування інноваційної 

підприємницької діяльності. 

Розробка інноваційних бізнес-планів. 

Формування єдиної інформаційної бази даних. 

Ресурсне та інформаційне забезпечення інноваційних 

процесів. 

Центр інжинірингового 

обслуговування 

Розрахунково-аналітичні та проєктно-конструкторські 

послуги. 

Просування та реалізація інноваційної продукції. 

Диверсифікація процесів виробництва. 

Підготовка техніко-економічного обґрунтування 

інноваційних проектів. 

Рекомендації щодо зниження трансакційних витрат. 

Заходи щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної 

власності. 

 

Консультаційне обслуговування проєктів модернізації 

виробництв, які впливають на їх 

конкурентоспроможність. 

Центр реалізації інноваційних 

проєктів 

Виготовлення макетів і малих партій виробів. 

Проєктні послуги з розробки виробничих і інших 

об’єктів. 

Підготовка технічної документації. 

 

Для вирішення цих проблем виникають нові напрями інтеграції, що об’єднують 

незалежні бізнес-суб’єкти та державу: - територіальне співтовариство нових підприємств; - 

науково-технічний центр; - центр науково-технічних нововведень; - кадровий центр; - центр 

співпраця інженерів. 

Вони являють собою нову інтегровану форму інноваційної діяльності, яка володіє 

загальними адміністративні приміщення та має спільну систему управління й консультування. 

Крім того вони здійснюють спільні дослідження, фінансують нові підприємства, здійснюють 

підбір кадрів до апарату управління та сприяють впровадженню нововведень у виробництво. 

Міжфірмові напрями інтеграції передбачають формування мережевої взаємодії та 

виникнення мережевих структур. Ці структури об’єднують учасників науково-дослідницької, 

виробничої й освітньої діяльності. Місія цих структур скерована на залучення нових 

партнерів, які мають адекватне ставлення до інновацій. Мережева форма міжфірмової 

інтеграції є найбільш перспективною з позицій потреб бізнесу, так як вона володіє можливості 

стосовно приєднання до світових і вітчизняних тенденцій в економіці. До числа світових 

тенденцій слід віднести: 1) скорочення числа ступенів в ієрархічних конструкціях, що 

належать різним по масштабами капіталізації фірмам; 2) принципово інші рішення стосовно 

використання інформаційних і адаптованих технологій у господарських процесах [2]; 3) 
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прискорення термінів реалізації нововведень; 4) орієнтація на споживачів у виробничій і 

невиробничій сферах. 

Міжфірмова інтеграція в сучасних українських реаліях має свої особливості: - 

зниження рівня ліквідності більшості організацій (виробників інноваційної продукції); - 

значний спад платоспроможного попиту з боку приватного сектора; - ринки інноваційних 

товарів представлені великою кількістю конкуруючої продукції [1]; - монополізація та 

зниження суперництва між вітчизняними бізнес-структурами на інноваційних ринках. 

Таким чином, пріоритетність інтеграційної взаємодії держави і приватного сектору в 

межах інноваційної системи має наступні переваги: 1) оптимізація бізнес-структур, створення 

умов для скорочення циклу та зменшення витрат на реалізацію інновацій; 2) формування 

ієрархії зі спрощеними структурними елементами; 3) сприйнятливість до своєчасної 

перебудові в процесі коригування цілей, завдань і умов функціонування. 
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Розвиток ринкових відносин у економіці України і формування конкурентного 

середовища супроводжуються ускладненням фінансового стану промислових підприємств і 

об’єктивно вимагають створення адекватних методів управління підприємством, до яких 

відноситься управління плинністю кадрів. Для залучення до ефективної діяльності 

висококваліфікованих, відповідальних працівників, підприємство має надавати гарантії на 

перспективну роботу, а завдання удосконалення системи мотивації персоналу представляють 

науковий і практичний інтерес.  

Проблеми управління персоналом на основі балансу інтересів працівників і власників 

підприємства розглядаються на теоретичному та методологічному рівнях такими 

вітчизняними і закордонними вченими, як Ф. Тейлор, Е. Мейо, А. Сміт, А. Маслоу, Л.В. 

Балабанова [1], А. Колот [2], Н.А. Єлисєєва [3] та інші. 

Метою дослідження є аналіз плинності кадрів та розроблення пропозицій щодо шляхів 

вирішення цієї проблеми на підприємстві.  

Плинність кадрів – це рух робочої сили, обумовлений незадоволеністю працівника 

робочим місцем або незадоволеністю організації конкретним працівником [1]. Висока 

плинність кадрів – це негативне явище для підприємства і для трудового колективу: при частій 

зміні персоналу руйнуються зв’язки вже створеного трудового колективу, витрачаються 

кошти на навчання нових працівників і корпоративний клімат стає несприятливим [2]. 

Розглянемо фактори і чинники плинності кадрів на промисловому підприємстві на прикладі 

ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин». 

Динаміка середньооблікової чисельності персоналу у ПрАТ «Кредмаш» у 2014-2018 

роках наведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Динаміка середньооблікової чисельності персоналу ПрАТ «Кредмаш» за період 

з 2015 по 2019 рр. 

 

У 2016 р. у ПрАТ «Кредмаш» середньооблікова чисельність персоналу зменшилась на 

153 особи, що свідчить про кризову ситуацію на підприємстві. За період з 2015 по 2019 рр. у 

ПрАТ «Кредмаш» спостерігається скорочення чисельності персоналу на 139 осіб, що 

обумовлено значним зменшенням кількості замовлень продукції та обсягів виробництва. 

До чинників плинності кадрів на промислових підприємствах України також необхідно 

віднести недостатньо високу заробітну плату працівників; відсутність ритмічності роботи; 

невідповідність виконуваних робіт рівню кваліфікації і основній професії, невизначеність 

перспектив професійного просування; важкі і шкідливі умови праці; погані взаємини у 

колективі, з адміністрацією; незадоволеність професією. У результаті проведеного 

дослідження визначено, що негативними наслідками плинності кадрів на промисловому 

підприємстві є: зменшення обсягів виробництва продукції внаслідок зниження 

продуктивності праці у працівників, що подали заяву про звільнення; недоотримання 

продукції з робочих місць, що простоюють через звільнення працівника або під час навчання 

та стажування осіб, що були прийняті на роботу замість працівників, які звільнилися; витрати 

на навчання працівників, прийнятих на місце звільнених; витрати на проведення процедур 

найму і звільнення працівників (штат працівників відділу кадрів, рекламування потреби в 

робочій силі). 

Для вирішення проблем плинності кадрів працівникам кадрової служби підприємств 

доцільно регулярно проводити анкетування працівників щодо задоволеності умовами праці та 

опитування працівників, що звільняються, причинами їх звільнення; аналізувати отримані 

данні та надавати пропозиції керівництву підприємства щодо скорочення плинності кадрів. У 

період кризи виникає об’єктивна необхідність створення науково обґрунтованого механізму 

мотивації праці персоналу підприємств, тобто можливості за допомогою дієвих важелів і 

стимулів підвищити зацікавленість працівників продуктивно і якісно працювати, сприяти 

підвищенню конкурентоспроможності підприємства. 

З метою вирішення проблеми плинності кадрів підприємству необхідно запропонувати 

крім заробітної плати заходи щодо проведення тренінгів та семінарів; повний соціальний 

пакет; корпоративні заходи; навчання та перенавчання; професійне і кар’єрне зростання. За 

останні роки помітно підвищується роль соціальних пільг та виплат на підприємстві, до яких 

відносяться оплачувані святкові дні та відпустки; медичне страхування; оплачений час на 

обідню перерву; професійне пенсійне страхування. Однією з важливих форм мотивації є 

відкритість і взаємодовіра у стосунках між керівниками підприємства та працівниками, 
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постійне інформування щодо економічної ситуації підприємства, змін у секторах ринків та 

подальших перспектив. 
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Споживча кооперація як соціальна організація людей і особлива форма економічної 

діяльності протягом 150 років довела свою життєдіяльність і продовжує виконувати в Україні 

складні економічні, соціальні, організаційні та зовнішньоекономічні функції. Феномен цієї 

системи полягає у тому, що вона притаманна різним суспільним устроям, зокрема і ринково-

орієнтованим [1]. Сучасний європейський кооперативний рух демонструє, що кооперативна 

торгівля – це унікальний конкурентоспроможний вид бізнесу [3].  

Підвищення результативності кооперативних торговельних підприємств і організацій 

можна забезпечити лише на основі глибоких трансформаційних змін діючої системи 

управління споживчою кооперацією і становленням кооперативного менеджменту. Ефективне 

впровадження якого, потребує застосування наукового підходу, поєднання кооперативних 

принципів управління з ринковим механізмом господарювання, реалізації сучасних методів 

галузевого і функціонального управління. Особливістю кооперативного менеджменту є те, що 

він функціонує у більш складному зовнішньому і внутрішньому середовищі і виходить за 

рамки статутної діяльності кооперативних організацій, поширюючи соціальну функцію 

управління на все обслуговуване населення (рис. 1). 

Відносини між кооперативним менеджментом і пайовиками слід будувати через 

призму поєднання в особі останніх суб’єкта і об’єкта управління. У цьому полягає складність 

кооперативного менеджменту і основна його проблематика. 

Соціальні функції кооперативного менеджменту повинні реалізуватися в 

спрямованості соціальної роботи організацій споживчої кооперації на такі об’єкти: пайовики, 

працівники, некоопероване населення.  

Розвиток системи споживчої кооперації загалом залежить від того, як вона впливає на 

ці категорії населення, дотримується балансу інтересів і визначає пріоритети. 

Основною відмітною рисою кооперативного менеджменту – є функція соціалізації, 

історично притаманна йому. Ця функція повинна бути основою стратегії кожної організації 

споживчої кооперації. Вона накладає відбиток на формування її місії та цілей [2]. 
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Рис. 1. Суб’єкти, об’єкти та функції кооперативного менеджменту 

 

Суттєвою проблемою управління споживчою кооперацією є професіоналізація 

кооперативного менеджменту, яка полягає в пріоритеті системи громадського самоврядування 

над системою органів професійного управління; стимулюванні активної участі пайовиків 

засобами і особистими зусиллями в діяльності споживчих товариств шляхом отримання 

відчутного економічного ефекту; структуризації кооперативного менеджменту відповідно до 

соціальних і господарських функцій споживчої кооперації; застосуванні сучасних 

інструментів управління, визнаних наукою і практикою менеджменту 

Основними елементами побудови кооперативного менеджменту на засадах 

професіоналізму, на нашу думку, є:  

1. Гармонійна співпраця між органами громадського самоврядування і професійного 

управління, побудована на дотриманні статутних норм і вимог. 

2. Структуризація кооперативного менеджменту відповідно до соціальних і 

господарських функцій споживчої кооперації. 

3. Наявність управлінських кадрів з високими професійними якостями й ідеологічними 

особистісними установками, що відповідають принципам кооперації.  

4. Застосування сучасних інструментів управління, визнаних наукою і практикою 

менеджменту (корпоративна культура, місія та стратегія організації, корпоративна соціальна 

відповідальність).  

Оскільки споживча кооперація України сьогодні активно інтегрується у роботу 

європейських кооперативних структур (об’єднань “Euro Coop”, “Кооперативи Європи” та ін.), 
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потрібно послідовно адаптувати і впроваджувати найкращий європейський досвід, 

вибудовувати в Україні нову споживчу кооперацію, виховувати нового споживача і нового 

члена споживчого товариства, формувати нову кооперативну ідею. Членство у європейських 

кооперативних інституціях, налагодження контактів із зарубіжними колегами допомагають 

вітчизняним кооператорам не просто вивчати досвід роботи у галузі торгівлі у різних країнах, 

розуміти перспективи та принципи розвитку європейської кооперативної торгівлі [1, 2]. Ці 

контакти допомагають визначати напрями, якими треба прямувати споживчій кооперації 

України, щоб і надалі залишатися повноцінним конкурентоспроможним гравцем на 

економічних теренах держави. 

Дослідженням виявлено, що що впродовж 2008-2018 рр. результатом торговельної 

діяльності більшості кооперативних торговельних підприємств є прибуток, величина якого з 

року в рік має тенденцію до збільшення. З огляду на показники результативності досліджених 

кооперативних торговельних організацій і підприємств резервами їх підвищення є 

інноваційний розвиток кадрового потенціалу, рівень якого є високим. Майже третину 

становлять працівники з бакалаврським та магістерським ступенями освіти, серед керівників – 

понад 60 %.  

Доведено, що результативність та ефективність кооперативних торговельних 

організацій можна забезпечити лише на основі глибоких інноваційних змін діючої системи 

управління і становленням кооперативного менеджменту, шляхом поєднання кооперативних 

принципів управління з ринковим механізмом господарювання, реалізації сучасних концепцій 

і методів менеджменту. 
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Важной целью любого государства является сбалансированный рост экономики. С 

помощью денежно-кредитной политики государство регулирует и стабилизирует финансовую 

систему страны, укрепляет позиции национальной денежной единицы, обеспечивает 

достижение экономического развития. Конечной и одной из важнейших целей регулирования 

является обеспечение ценовой стабильности и снижение инфляции, как основного фактора 

влияющего на изменение социально-экономического положения населения, что особенно 

актуально для Республики Беларусь в условиях формирования устойчивого развития 

социально-ориентированной экономики.  

За последние несколько лет Республика Беларусь достигла определенных успехов по 

основным показателям денежно-кредитной политики. Начиная с 2001 г. экономика 
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Республики Беларусь постепенно переходила в режим низко инфляционной, о чем 

свидетельствует сокращение уровня инфляции по индексу потребительских цен с 46,1 % в 

2001 году до 4,7 % в 2019 году (рис.1). Так, с 2016 по 2019 год, уменьшилась более чем в 2 

раза ставка рефинансирования и средняя процентная ставка по новым кредитам и вкладам в 

данный период [2]. 

 

 
Рис. 1.  Уровень инфляции в Республике Беларусь за 2005-2019 гг. 

 

Исследования особенности инфляции в белорусской экономике позволяет в числе 

основных ее причин выделять следующие: 

• ослабление государственного регулирования ценообразования; 

• недостаток объема собственных валютных резервов для поддержания курса 

белорусского рубля; 

• замедление темпов роста в сфере производства, обусловленное финансовой проблемой 

неплатежей и технической отсталостью и высокой энерго- и материалоемкостью 

производства; 

• проблемы с привлечением инвестиций и невысокая степень вовлеченности 

белорусских производителей в систему инвестиционных потоков; 

• рост внешнего государственного долга страны. 

За последнее десятилетие Республика Беларусь испытала инфляционное потрясение в 

2011 г., когда инфляция достигла 108,7 %. Это произошло из-за смягчения государственной 

монетарной политики, дефицита внешней торговли и недостаточного притока иностранного 

капитала. Наблюдая за этапами развития денежно-кредитной политики в Республике 

Беларусь, становится понятно, что с помощью жёсткой монетарной политики, укрепления 

курса белорусского рубля и устранением множественности курсов национальной валюты 

страна смогла избавиться от гиперинфляции, вывести инфляцию на здоровый уровень и 

укрепить свою экономику в целом.  

Сегодня денежно-кредитная политика Беларуси умеренно-жёсткая, направленная на 

поддержание ценовой и финансовой стабильности государства. Национальный банк Беларуси 

с начала 2018 года перешел к использованию процентной ставки по однодневным 

межбанковским кредитам в национальной валюте в качестве операционного ориентира 

денежно-кредитной политики, что является одним из шагов к внедрению режима 

инфляционного таргетирования. [1]. Выбранное направление денежно-кредитной политики 
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основано на увеличении влияния монетарной политики на экономику, укреплении доверия и 

ограничении инфляционных ожиданий, что требует, прежде всего, повышения эффективности 

процентной ставки как единой цены денег. Так, ставка рефинансирования с 1 июля 2020 года 

составляет 7,75 % годовых, оставаясь на рекордно низком уровне за весь период проведения 

денежно-кредитной политики Беларуси.  

В результате возросших инфляционных и девальвационных ожиданий, а также 

ослабления белорусского рубля годовой прирост потребительских цен в сентябре 2020 г. 

ускорился и составил 6,1 процента, что обусловлено ростом цен на импортируемые товары в 

связи с ослаблением белорусского рубля в августе на фоне повышенного спроса на 

иностранную валюту. Потребительские цены в сентябре 2020 г. выросли относительно августа 

2020 г. на 0,94 процента. [3]. В целях снижения инфляции в Республике Беларусь необходимо 

придерживаться следующих мероприятий: 

• дедолларизация национальной валюты; 

• ужесточение монетарной политики; 

• сменьшение доли нерыночных кредитов в портфелях банков; 

• поддержание уровня золотовалютных резервов. 

На основании прогнозов на среднесрочную перспективу в 2020 году перед 

Национальным банком и правительством поставлена задача удержать инфляцию в пределах 5 

%. В соответствии с утвержденными Основными направлениями денежно-кредитной 

политики Республики Беларусь в 2020 году сохранится преемственность курса и реализуемых 

ранее направлений, содействующих устойчивому и сбалансированному развитию экономики 

страны посредством обеспечения ценовой и финансовой стабильности. 

Список использованих источников: 
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3. Официальный сайт Национального банка Республики Беларусь [Электронный 

ресурс]. – Минск, 2000-2020. – Режим доступа: https://www.nbrb.by/legislation/ondkp/ - Дата 

доступа: 22.11.2020. 
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Вопрос о капиталовложениях является одним из наиболее сложных для любой 

организации, поскольку инвестиционные затраты могут принести доход только в будущем. 

Оценивая экономическую привлекательность капиталовложений, предприятие сталкивается с 

необходимостью прогнозирования отдаленных по времени событий, причем фактор 

неопределенности должен быть сведен к минимуму. Для того чтобы принять решение о 

целесообразности воплощения в жизнь инвестиционного проекта, предприятие должно 

провести детальный расчет его окупаемости [1]. 

Разработка инвестиционного проекта включает в себя ряд этапов, каждый из которых 

https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/tseny/potrebitelskie-tseny/operativnye-dannye/ob-urovne-inflyatsii/
https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/tseny/potrebitelskie-tseny/operativnye-dannye/ob-urovne-inflyatsii/
https://www.nbrb.by/
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в той или иной степени обязателен для выработки обоснованного решения. 

Этап сбора информации и прогнозирования объемов реализации. На этом этапе 

разработчик инвестиционного проекта должен собрать как можно больше сведений о том, 

какой спрос предъявляют потребители на планируемый к выпуску продукт. При этом должны 

быть выявлены и проанализированы спрос и цены на аналогичные товары (работы, услуги), 

на товары-заменители, а также наличие фирм-конкурентов и их политика. Важно рассмотреть 

краткосрочную и долгосрочную перспективу рынка данного товара. Анализ возможной 

емкости рынка сбыта продукции, т.е. прогнозирование объема реализации является очень 

существенным, поскольку его недооценка может привести к потере определенной доли рынка 

сбыта, а его переоценка — к неэффективному использованию введенных по проекту 

производственных мощностей, или к неэффективности сделанных капиталовложений. 

Преимуществом на этом этапе пользуются крупные фирмы и корпорации, 

планирующие значительные инвестиции. Они могут позволить себе проведение 

дорогостоящих маркетинговых исследований, результатом которых является объективный и 

достаточно надежный ответ на вопрос о возможных объемах реализации. Небольшие фирмы 

вынуждены полагаться исключительно на опыт и интуицию своих менеджеров. 

Этап прогнозирования объемов производства и прибыли. На этом этапе разработчик 

проекта исходя из возможного объема реализации определяет размер и технологический 

уровень предприятия. При этом следует иметь в виду масштаб доступных источников 

финансирования. Затем анализируются цены и условия оплаты оборудования; сравниваются 

альтернативные варианты (выкуп оборудования или лизинг); анализируется рынок аренды 

(покупки) требуемых помещений; количество, квалификация и оплата привлекаемого 

персонала и т.д. 

Информация о прогнозируемых ценах реализации и объемах производства позволяет 

рассчитать плановую прибыль. Необходимым инструментом на данном этапе является анализ 

безубыточности. 

Итак, результатом работ на данном этапе является прогноз объемов продаж, их 

себестоимости и прибыли. Если размер планируемой прибыли меньше некоторого порогового 

значения, установленного фирмой, то проект может быть отвергнут уже на этой стадии 

разработки. Если же размер прибыли будет признан приемлемым, то целесообразно 

проведение дальнейшего анализа. 

Этап оценки видов и уровней рисков. На этом этапе подвергаются критическому анализу все 

ранее полученные сведения в части достижимых объемов реализации и производства, 

отпускных цен на продукцию, уровня издержек и т.д. и сделанные на их основе выводы. 

Рассматриваются различные варианты ухудшения конъюнктуры. 

Это достигается посредством анализа чувствительности в рамках анализа 

безубыточности. 

Для получения полной и объективной картины также анализируются различные 

возможные варианты изменения конъюнктуры в сторону улучшения. Существуют методики 

(их содержание раскрывается ниже), позволяющие судить на основе анализа 

чувствительности о том, насколько рискованным является инвестирование средств в данный 

проект. 

В результате разработчик получает ответ на вопрос, является ли уровень риска, 

сопряженный с данным проектом, приемлемым. Если нет — проект отвергается, если да — 

подвергается дальнейшему анализу. 

Этап определения требуемого объема и графика инвестиций. Рассмотрев и 

проанализировав с точки зрения минимизации все издержки, сопутствующие проекту, 

разработчик получает информацию о размере вложений во внеоборотные активы. Анализ 

схемы финансовых потоков (построение сметы расходования и поступления денежных 

средств) позволяет определить размер необходимого оборотного капитала. Располагая 

детально разработанной информацией о затратах, можно определить объем и график 
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требуемых инвестиций [2]. 

Этап оценки доступности требуемых источников финансирования. Рассчитав объем и 

график инвестиций, разработчик решает, какие источники финансирования (из числа 

доступных) будут задействованы. В случае, если собственных средств организации 

оказывается недостаточно и инвестиции предполагается осуществить за счет привлеченных 

кредитов, необходим анализ рынка ссудных капиталов. 

Этап оценки приемлемого значения стоимости капитала. Основной целью данного 

этапа является сравнение разрабатываемого инвестиционного проекта с другими, 

альтернативными возможностями размещения капитала. Это достигается посредством 

методики, называемой «анализом инвестиций», или «анализом капиталовложений». 

Результатом исследований, проведенных на этом этапе, является окончательный 

обоснованный ответ на вопрос о том, выгоден ли разрабатываемый проект и должен ли он 

быть воплощен в жизнь. 

Описанная последовательность действий при разработке инвестиционного проекта, 

безусловно, не является обязательной. Исследования на всех этапах могут выполняться не 

последовательно, а параллельно. Это даже предпочтительнее, так как без оценки доступности 

источников финансирования, например, невозможно обосновать предполагаемый размер 

инвестиций и т.д. 

Принятие решений инвестиционного характера осложняется рядом факторов: вид 

инвестиции; стоимость инвестиционного проекта; множественность доступных проектов; 

ограниченность финансовых ресурсов, доступных для инвестирования; риск, связанный с 

принятием того или иного решения, и т.д. Кроме того, в нашей стране сложность принятия 

инвестиционных решений усугубляется неопределенностью ситуации и наличием инфляции. 

Принятие решений инвестиционного характера, как и любой другой вид 

управленческой деятельности, основывается на использовании различных формализованных 

и неформализованных методов и критериев. Степень их сочетания определяется разными 

обстоятельствами, в том числе и тем из них, насколько менеджер знаком с имеющимся 

аппаратом, применяемым в том или ином конкретном случае. В отечественной и зарубежной 

практике известен ряд формализованных методов принятия решений в области 

инвестиционной политики. Какого-либо универсального метода, пригодного для всех случаев 

жизни, не существует. Вероятно, управление все же в большей степени является искусством, 

чем наукой. Тем не менее, имея некоторые оценки, полученные формализованными методами, 

пусть даже в известной степени условные, легче принимать окончательные решения [3]. 

Список использованных источников: 
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Сектор водоснабжения и водоотведения в Республике Казахстан имеет 

сформированную последовательную и функциональную правовой основы, несмотря на ее 

фрагментированный характер и ряд специфических недостатков. Законодательство о водных 

ресурсах и водоснабжении является исчерпывающим. Но при этом оно фрагментировано и 

содержится в большом числе правовых документов. 

По региональным стандартам, коммунальные предприятия водоснабжения имеют в 

целом приемлемые показатели производительности, которые, тем не менее, могут быть 

улучшены, особенно в малых городах. Малые или средние предприятия часто имеют 

недостаточный уровень производительности и производственных возможностей. 

Законодательная база и институциональная структура, в целом, являются четко 

определенными и функциональными, но недостаточное оперативное регулирование ослабляет 

эффективность услуг. Сферы ответственности в секторе четко распределены, а основные 

функции (выработка политики, регулирование, оказание услуг) разделены, что является 

ключевым условием для эффективного управления сектором [1-4]. 

Ключевые проблемы и барьеры для формирования эффективной системы 

экономического стимулирования сектора управления водными ресурсами включают: 

1. Необоснованно низкие тарифы (социально ориентированные) для конечных 

пользователей водных ресурсов делают сектор зависимым от государственных субсидий (см. 

данные таблицы 1). 

Таблица  1 

Средние цены и тарифы на водопользование в Казахстане, конец периода 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Единиц

ы 

измерен

ия 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Средние цены и тарифы на платные услуги для населения 

1 Горячая вода Тенге/м³ 172 173 178 199 218 234 240 

2 Холодная вода Тенге/м³ 35 45 48 57 65 71 73 

3 Канализация Тенге/м³ 23 30 31 37 43 46 48 

Цены приобретения на отдельные виды продукции производственно-технического 

назначения промышленными предприятиями 

4 Пар и горячая вода 

(тепловая энергия) 

Тенге/ 

Гкал 

2958 3707 4127 4446 5284 5435 6410 

5 Среднегодовой 

обменный курс евро 

(по данным 

Национального Банка 

Тенге/ 

евро 

191,67 202,09 238,1 245,8 378,6

3 

368,3

2 

406,66 
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РК) 

https://nationalbank.kz/r

u/news/oficialnye-kursy 

Средние цены и тарифы на платные услуги для населения 

1.

1 

Горячая вода Евро/м³ 0,90 0,86 0,75 0,81 0,58 0,64 0,59 

2.

1 

Холодная вода Евро/м³ 0,18 0,22 0,20 0,23 0,17 0,19 0,18 

3.

1 

Канализация Евро/м³ 0,12 0,15 0,13 0,15 0,11 0,12 0,12 

Цены приобретения на отдельные виды продукции производственно-технического 

назначения промышленными предприятиями 

4.

1 

Пар и горячая вода 

(тепловая энергия) 

Евро/ 

Гкал 

15,43 18,34 17,33 18,09 13,96 14,76 15,76 

Примечание: Разработано авторами 

 

2. Система платежей не стимулирует развитие эффективной системы управления 

водными ресурсами. 

3. Ограниченный доступ к инвестициям, в том числе заемным средствам, субъектами, 

предоставляющими услуги по водоснабжению и водоотведению. 

Несмотря на значительные усилия государства по реализации мер, направленных на 

перевод на самофинансирование затрат по содержанию водохозяйственных сооружений за 

счет средств водопользователей, в настоящее время вопросы окупаемости эксплуатационных 

затрат водохозяйственных служб с учетом профилактических текущих ремонтов, 

эксплуатационных затрат, затрат капитальных ремонтов и реноваций, остаются открытыми, 

оставляя многие водохозяйственные службы, особенно в сельской местности, на грани 

банкротства. 

Уровень тарифов для промышленных потребителей варьируется в пределах до 350 

тенге за м³ (включая затраты на инвестиции – менее 1 евро) и, таким образом, не сравним с 

уровнем тарифов, применяемым в других странах. Используемый тарифный уровень не 

покрывает полную стоимость обеспечения водой (капитальные расходы и операционные 

затраты). Помимо покрытия стоимости водоснабжения промышленные потребители, как 

правило, вынуждены субсидировать коммунальных потребителей. Текущие тарифы для 

промышленных предприятий связаны лишь с уровнем водопотребления, что практически не 

создает стимулов для использования возвратного водопотребления и оборотного 

использования воды.  

В результате низкого уровня тарифов вода воспринимается как условно «бесплатный» 

ресурс, и большинство потребителей не пытаются использовать воду экономно. Это приводит 

к низкой эффективности использования водных ресурсов конечными пользователями и 

непроизводительному расходу воды со стороны сельскохозяйственных потребителей и 

населения. В промышленном секторе текущие тарифы на водопотребление предусматривают 

лишь незначительные экономические стимулы для инвестирования средств в 

водосберегающие технологии [5-7]. 

Тарифы на услуги канализации также обеспечивают недостаточное стимулирование 

снижения степени загрязнения и очистки сточных вод. Тарифы на сточные воды для 

промышленности не зависят от качества и степени очистки сточных вод. Несмотря на 

наличие в Казахстане детально разработанных методик, их применение затруднено 

отсутствием постоянного и повсеместного мониторинга качества воды и способности 

вводить эффективные штрафы за нарушения. В сельскохозяйственном секторе Казахстана 

https://nationalbank.kz/ru/news/oficialnye-kursy
https://nationalbank.kz/ru/news/oficialnye-kursy
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тарифы на сточные воды не применяются, вследствие чего отсутствуют какие-либо стимулы 

для поддержания дренажных систем. 

Однако, несмотря на улучшения в управлении водными ресурсами, значительное 

количество проблем в секторе водоснабжения и водоотведения все еще остается нерешенным: 

1. Большинство усилий по предотвращению дефицита направлено, в основном, на 

развитие инфраструктуры, а не на сокращение потребности в воде. 

2. Существующая структура тарифообразования, особенно в сельском хозяйстве и для 

населения, не стимулирует эффективное использование водных ресурсов и не позволяет 

инвесторам покрывать операционные и капитальные затраты собственников. 

4. Недостаток инвестиций в инфраструктуру наблюдается как в строительстве новых 

мощностей для обеспечения доступа к воде, так и в содержании существующих объектов 

инфраструктуры. 

6. Некоторые ключевые механизмы управления водными ресурсами недостаточно 

развиты или отсутствуют, также отсутствует стратегический подход к управлению водным 

сектором. 

7. Отсутствие заказа на специалистов от эксплуатирующих предприятий и предприятий 

инфраструктуры водного сектора. 
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Маркетингове середовище діяльності вітчизняних підприємств на зовнішньому ринку 

складається з багатьох чинників, які діють ззовні і впливають на розвиток і підтримку вигідних 

взаємовідносин з цільовими споживачами. Маркетингове середовище відкриває перспективи 

підтримки партнерських відносин з потенційними споживачами своєї продукції і містить 

попередження стосовно загроз діяльності підприємства. Чинники, які безпосередньо 

впливають на всі види діяльності підприємства, в тому числі і на зовнішньоекономічну рівні, 

відкривають нові обрії діяльності. В управлінні витратами організація забезпеченням 
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високоякісними матеріалами виступає найбільш важливою частиною економіки підприємства 

[1].  

Для вирішення задач матеріально-технічного забезпечення та раціонального вкладення 

фінансових ресурсів необхідно мати інформацію стосовно матеріалів, їх виробництва, якості, 

наявності та постачальниках. Менеджери та маркетологи повинні знати головні та другорядні 

характеристики матеріалів, що закуповуються. Так, з метою збільшення обсягів виробництва 

ароматичних вуглеводів створено українсько-бельгійське спільне підприємство (СП) 

«Фобос».  

В більшості систем управління запасами широкого асортименту ароматичних 

вуглеводнів передбачається поповнення їх об’єму за рахунок видачі замовлення виробничим 

підрозділам підприємства. Попит на окремі види ароматичних вуглеводнів завчасно 

прогнозується і планується, а поповнення запасів здійснюється впродовж відповідного 

технологічного циклу реалізації і виробничого процесу. З метою обґрунтування управлінських 

рішень стосовно раціоналізації фінансових вкладень необхідно визначити найкращій розмір 

замовлення тобто забезпечити роботу системи за мінімальних витрат. На підприємствах 

виникають відповідні витрати, які пов’язані з виробництвом і зберіганням запасів готової 

продукції. Для умов роботи СП досліджено два види витрат: на зберігання запасів, які 

залежать від їх рівня; на підготовчо-заключні операції з випуску партії ароматичних 

вуглеводнів. Попит споживачів може задовольнятися у ході здійснення процесу випуску партії 

відповідного виду та марки ароматичних вуглеводнів.  

Для кожного виробничого періоду характерне здійснення витрат на підготовчо-

заключні операції. Коли на виробничій лінії відбуваються зміни, що пов’язані з випуском 

нової марки ароматичних вуглеводнів, вона зупиняється на деякий час і підприємство несе 

збитки. Витрати на підготовчо-заключні операції, на думку більшості спеціалістів, практично 

не залежать від того, який обсяг продукції буде випущено за виробничий цикл [2]. За таких 

умов річні витрати на підготовчо-заключні операції пропорційні числу виробничих періодів 

за рік. Визначення оптимального об’єму партії ароматичних вуглеводнів формулюється у 

вигляді відомої із літератури [3] математичної задачі. 

Нехай S – річний збут ароматичних вуглеводнів; N – число виробничих періодів за рік; 

Co – витрати на виробничо-заключні операції, що припадають на один виробничий період; Cn 

– вартість продукції тобто матеріалів, робочої сили та інших постійних витрат; i – річний 

відсоток, який у відповідній мірі визначає величину витрат на зберігання запасів. Загальні 

змінні витрати E включають дві складові: витрати на зберігання запасів, що визначаються 

добутком затрат зберігання одиниці ароматичних вуглеводнів на середній розмір наявного 

запасу; витрати на підготовчо-заключні операції, що визначаються добутком вартості на увесь 

комплекс виробничого періоду на їх число. 

Річні витрати на зберігання запасів ароматичних вуглеводнів Eзб визначаються за 

формулою: 

Eзб = (S / 2N) Cn  i,     (1) 

де S / 2N – середній обсяг ароматичних вуглеводнів, що зберігається. 

Загальні річні виртрати на підготовчо-заключні операці Eпз  складають: 

Eпз = CoN.     (2) 

Сума наведених у формулах (1) і (2) величин дорівнює загальним річним витратам (Е): 

Е = CoN + S Cn  і / 2N .     (3) 

Оптимальним числом виробничих періодів є Nо, при якому мінімізується вираз (3) тобто 

друга похідна позитивна: 

Nо =    2 oCSCi/ .     (4) 

Обсяг замовлення Qo на відповідну марку ароматичних вуглеводнів, за якої витрати 

мінімальні, дорівнює частці загального річного попиту від числа виробничих періодів. 
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В процесі досліджень можна використовувати невизначену і суб’єктивну інформацію 

стосовно виробництва і поставок, а також застосовувати накопиченій в організації 

матеріально-технічного забезпечення досвід, проникливість та інтуїцію. Важливою перевагою 

використаного для вибору ефективного постачальника ароматичних вуглеводнів методу 

виступає ієрархічність розробки, що змушує покупців виважено підходити до вибору і 

обґрунтування того або іншого критерію. 
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В процесі фінансового управління підприємством на етапі розбудови ринкових 

відносин найскладнішим завданням є оптимізація структури капіталу. Ринкова вартість 

підприємства максимізується при досягненні раціонального співвідношення використання 

власних і позикових коштів, при якому забезпечується оптимальний рівень пропорційності 

між коефіцієнтами фінансової рентабельності та фінансової стійкості. Відомі дослідники в 

області оптимізації структури капіталу стверджують, що управління структурою повинно 

здійснюватися за двома основними напрямами: встановлення раціональних пропорцій 

використання власного і позикового капіталу для конкретного підприємства; залучення на 

підприємство обґрунтованих обсягів позикового капіталу для досягнення раціональних 

показників його структури[1]. 

Зростання прибутку підприємства характеризується показником левериджу і 

відображає основну мету управління різними елементами капіталу. В економічній літературі 

при оптимізації структури капіталу вирізняють операційний та фінансовий леверидж[2]. 

Інструментом операційного левериджу виступає раціоналізація співвідношення постійних і 

змінних витрат та впливу обсягу реалізації на операційний і чистий прибуток підприємства. 

Сила впливу операційного левериджу визначається відсотковою зміною операційного 

прибутку при зміні обсягу реалізації продукції підприємства. Значний рівень операційного 

левериджу відмічається на підприємствах з більш високим рівнем технічної оснащеності. За 

підвищення технічної оснащеності збільшується питома частка постійних витрат і рівень 

операційного левериджу. За зростання останнього збільшується ступінь ризику 

недоотримання виручки, яка потрібна для відшкодування постійних витрат. 

Фінансовий леверидж стосується раціонального використання боргових зобов’язань і 

привілейованих акцій, тобто позичкового капіталу, та характеризує взаємозв’язок загального 

і чистого прибутку. Якщо операційний леверидж характеризує рівень використання основного 

капіталу, то фінансовий – залученого капіталу. Фінансовий леверидж виник з появою 

позичкових коштів в обсязі використаного підприємством капіталу, який дозволяє одержувати 

додатковий прибуток на власний капітал. Дослідження щодо раціоналізації співвідношення 
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власного і позикового капіталу, оцінювання, порівняння та формування вартості різних 

елементів капіталу знайшли своє відображення в наукових працях учених-економістів. 

Разом із тим, недостатньо висвітлено проблему впливу чинників на рівень прибутку, 

який додатково генерується, за раціоналізації співвідношення постійних і змінних витрат при 

зміні обсягу реалізації продукції за різної частки використання позикових коштів. 

Основною метою проведених в даний роботі досліджень було винайдення можливості 

збільшення прибутковості підприємств за інтенсифікації механізму дії операційного 

левериджу, цілеспрямованого управління як вартістю, так і структурою капіталу за 

раціонального співвідношення постійних і змінних витрат. 

Збільшення доходу підприємства безпосередньо залежить від оптимального поєднання 

окремих видів активів балансу, основного і оборотного капіталу, постійних і змінних витрат. 

Інвестування капіталу в основні виробничі фонди підприємств машинобудівного комплексу 

призводить до зростання постійних за одночасного відносного скорочення змінних витрат. 

Взаємозв’язок між обсягом виробництва машино технічної продукції, постійними і змінними 

витратами виражається операційним левериджем[18]. Рівень операційного левериджу (Кол), 

від якого залежить фінансова стійкість підприємства, обчислюється відношенням темпів 

приросту прибутку від основної діяльності (П%) до сплати податків до темпів приросту 

обсягу продаж в натуральному або вартісному виражені (VРП%): Кол = П% / VРП%. 

Рівень операційного левериджу свідчить про ступінь чутливості прибутку до зміни 

обсягу виробництва машино технічного продукції. За високого значення операційного 

левериджу величина прибутку суттєво змінюється навіть при незначному спаді або збільшенні 

виробництва продукції.  

Високий рівень операційного левериджу характерний для машинобудівних заводів із 

значним рівнем технічного оснащення виробництва. Після дослідження найвищий рівень 

операційного левериджу спостерігається на двох провідних підприємствах промислового 

району, що досліджуються: ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин (Кредмаш)» та 

«Крюковський вагонобудівний завод (КВБЗ)». Кожний відсоток приросту випуску продукції 

в ПАТ «Кредмаш» за існуючої структури втрат забезпечує приріст валового прибутку на 6 – 

6,5%. Дещо менше підвищення рівня технічної оснащеності спостерігається у ПАТ 

«Кременчуцький колісний завод (КрКЗ)», а відповідно і менше значення операційного 

левериджу. У ПАТ «Кременчуцький автомобільний завод (АвтоКрАЗ)» за аналогічного 

відсотку приросту випуску продукції валовий прибуток зростає тільки на 2,1 – 2,3%. 

Відповідно, за зниження виробництва продукції прибуток у ПАТ «Кредмаш» буде 

скорочуватися втроє швидше, ніж у ПАТ «АвтоКрАЗ». 

Основну частину прибутку підприємства машинобудівної галузі Кременчуцького 

промислового району отримують від реалізації вантажних автомобілів та вагонів, 

асфальтозмішувальних установок та пасажирських вагонів. Прибуток від реалізації машино 

технічних виробів в цілому по підприємству (П) залежить від чотирьох факторів першого 

рівня супідрядності: обсягу реалізації продукції (VРП); структури продаж (Пс); собівартості 

(Сi) та рівня середньо реалізаційних цін (Цi). 

П = VРП х Пс (Цi - Сi). 

За використання методики факторного аналізу прибутку застосовують спрощену 

модель: П = VРП х (Цi - Сi). В наведеній формулі в повній мірі не враховується взаємозв’язок 

обсягів реалізації продукції та її собівартості. Як правило, за збільшення обсягів виробництва, 

а відповідно і реалізації, собівартість одиниці продукції знижується, так як зростає тільки сума 

змінних витрат, а постійні залишаються незмінними.  

В економічно розвинених країнах для забезпечення системного підходу за вивчення 

факторів зміни прибутку і прогнозування його величини використовують складнішу модель: 

П = VРП х (Ц – b) – A; 

де b – змінні витрати на одиницю продукції; А – постійні витрати на весь обсяг продаж 

даного виду машино технічних виробів. 
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Наведена залежність застосовується для системного аналізу прибутку від реалізації 

конкретних видів машино технічних виробів. Використання системності в аналітичних 

розрахунках дозволяє визначити зміну прибутку за рахунок кількості реалізованих виробів, 

ціни, рівня питомої частки змінних та суми постійних втрат. 
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Мировой экономический кризис обнажил проблемы отечественного хозяйства, 

подтвердил основной постулат, что подъем экономики на основе благоприятной 

экономической конъюнктуры и высоких мировых цен на энергоносители практически себя 

исчерпал. Снижение конкурентоспособности экономики России связано, в первую очередь, с 

падением инновационной активности, отсутствием стимулов реализации инноваций, 

недостаточным уровнем развития национальной инновационной системы, что 

свидетельствует о низкой эффективности системы управления инновационным потенциалом. 

Переход экономики России в качественно новое состояние конкурентного развития 

предопределяет необходимость активизации инновационной деятельности, что в свою 

очередь требует фундаментальных изменений в структуре общественного производства, 

образовании и составе рабочей силы. Необходима смена вектора развития, базирующегося на 

использовании преимущественно природных ресурсов, к развитию конкурентоспособности 

промышленности на основе знаний и информации. В этой связи особую актуальность 

приобретают концептуальные основы функционирования национальной инновационной 

системы России в целях реализации концепции устойчивого экономического роста и 

повышения конкурентоспособности экономики страны.  

Повышение конкурентоспособности отечественной промышленности на основе 

формирования национальной инновационной системы целесообразно осуществлять, начиная 

с регионов страны, учитывая ресурсную и факторную обеспеченность территорий. 

Создаваемые региональные инновационные системы, как подсистемы единой национальной 

экономики, будут интегрироваться в единую национальную систему, способную обеспечить 

повышение конкурентоспособности, как региональной промышленности, так и экономики 

государства в целом.  

Программы, связанные с повышением конкурентоспособности промышленности на 

основе инновационного развития, во многих регионах РФ не носят целостного характера. За 

рамками программ остаются ключевые аспекты взаимодействия малого инновационного 

бизнеса, научных и образовательных организаций.  

В настоящий момент в регионах уже создаются такие важные объекты, как бизнес-

инкубаторы, технопарки, центры коллективного доступа к современным технологиям, но 

отсутствует какой-либо объединяющий центр стратегического развития, который проводил 

бы анализ сильных и слабых сторон региона, способствовал согласованию стратегий 

участников инновационной деятельности. В марте 2020 года на Межведомственной комиссии 

(МВК) по координации деятельности по созданию, функционированию и развитию 
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технопарков в сфере высоких технологий под председательством министра связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации Николая Никифорова были подведены итоги 

программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий», 

действовавшей с 2014 по 2019 год. По результатам программы создано 12 технопарков, 10 из 

них уже действует, еще два — в Москве и Свердловской области — в настоящее время 

построены и ожидают оформления документов. 

Участники МВК обсудили реализацию нового механизма получения государственной 

поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание инфраструктуры технопарков 

в сфере высоких технологий и высказали предложения по его совершенствованию. 

Представители регионов предложили внести изменения в требования к организационно-

правовой форме управляющих компаний технопарков, допускаемых к участию в программе, 

а также увеличить верхнюю границу объема компенсируемых средств.  

Для успешной реализации региональной инновационной политики, направленной на 

повышение конкурентоспособности региональной промышленности, необходимо разработать 

рекомендации по развитию инновационной деятельности и инновационной инфраструктуры 

в регионе с определением долговременных стратегических целей и средств их достижения. 
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Продовольственная безопасность во всём мире выступает основой национальной 

безопасности. Суть концепции экономической безопасности нации, частью которой 

является продовольственная безопасность, состоит в обеспечении государственных 

резервов, позволяющих удовлетворить насущные потребности общества и людей 

максимально и достаточных для активного баланса торговли и платежей, а также иметь 

качественный уровень экономического роста. Отстаивая интересы страны и государства, 

невозможно решать внутренние задачи развития социальных и экономических процессов 

без обеспечения общей безопасности экономики, на которую влияют мировые факторы. 

Следовательно, проблему продовольственной безопасности с точки зрения механизма 

экономической безопасности следует рассматривать как решение проблем проводимых в 

аграрном секторе реформ. 

Согласно нормам физиологического питания более 80% потребностей населения в 

жизненно важных продуктах питания в год должно покрывать годовое производство таких 

видов продуктов питания, чтобы продовольственная независимость в стране считалась 

обеспеченной. При этом учитываются специфика национальной социально-

демографической структуры, особенности производства продуктов питания, численности 

населения и условия проживания. Так, для России можно выделить следующие пороговые 

значения: по зерну – 90%, мясу и мясопродуктам – 80, молоку и молокопродуктам – 80, 

растительному маслу – 70% [1, с. 5]. 

Другие элементы, определяемые обычаями населения и привычками региона, 

включаются в структуру питания на уровне того или иного регионов. Например, в регионах, 

которые используют произведенное продовольствие и в консервной и в перерабатывающей 

промышленности, то есть не только в питании, делается упор на потребление таких продуктов, 
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как масло, сахар, молоко и мясо. Население в регионах, где ассортимент беднее, в первую 

очередь, стремится значительно обеспечить потребление продовольствия, входящего в 

минимальную величину продуктов, формирующую «продовольственную корзину питания». 

Потребность населения в жизненно важных продуктах удовлетворяется в результате 

осуществления государственных мер разработки и обеспечения продовольственной 

безопасности, направленных на предупреждение продовольственных кризисов. Социально-

экономические условия реализации таких мероприятий, необходимых для работы 

товаропроизводителя, должны быть направлены на создание и оказание ему помощи. Таким 

образом, способность за счет собственных ресурсов государства обеспечить чрезвычайные и 

текущие потребности в продуктах питания подразумевает продовольственную безопасность. 

Основными параметрами продовольственной безопасности являются показатели 

уровня производственного потенциала отечественного агропромышленного комплекса; 

устойчивости системы продовольственного обеспечения; независимости продовольственного 

обеспечения страны от импорта продуктов питания и сырья для их производства; уровня и 

качества питания населения; физической и экономической доступности продовольственных 

товаров; размеров оперативных и стратегических резервов продовольствия [2. с. 145]. 

Фактически, проблема обеспечения потребителя продуктами питания является крайне 

сложной, так как ее решение зависит от многих переменных, среди которых основной является 

правительственная политика в этой области. Макроэкономическая, торговая, фискальная 

политика и политика по поддержке аграрного сектора, оказывающие влияние на развитие 

пищевой промышленности и продовольственной распределительной системы, воздействуют 

на предложение продуктов питания, особенно на уровне их потребления.  

Решение продовольственной проблемы является важным условием создания 

атмосферы стабильности и благополучия в стране, гарантией эффективности ее экономики, 

поэтому достижение национальной безопасности в продовольственной сфере требует, чтобы 

государственная политика поставила во главу угла гарантированное обеспечение 

продовольствием населения, создание условий для нормальной продолжительности жизни. 

Кроме того, эта проблема как составная часть проблемы социально-экономической тесно 

связана с ростом населения, обострением экологических процессов. Чтобы сохранить и 

улучшить здоровье населения страны, необходимо обеспечить его полноценным питанием, 

структура которого должна быть дифференцирована по регионам с учетом национальных 

традиций [3. с. 47]. 

В целом в России необходим переход от системы стохастической теории латания 

возникающих пробелов к теории устойчивого развития АПК с постепенным выходом в начале 

на продовольственную независимость по основным производимым продуктам питания, а 

затем уже на комплексную продовольственную безопасность. 

Таким образом, неотъемлемой частью экономического благосостояния и 

основополагающим направлением национальной безопасности любого государства выступает 

продовольственная безопасность. Продовольственная безопасность охватывает широкий 

спектр национальных, экономических, социальных, демографических и экологических 

факторов, являясь приоритетным направлением государственной политики. Во всём мире 

продовольственная безопасность выступает основой национальной безопасности и важным 

направлением развития аграрного сектора экономики. Следовательно, социально-

экономическая система государства связана с продовольственной безопасностью, основанной 

на мобилизации внутренних ресурсов для обеспечения ее гарантий. 
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В процессе переработки сельскохозяйственного сырья на предприятиях пищевой 

промышленности образуются различные отходы, многие из которых в дальнейшем 

используются в качестве вторичного сырья для выпуска различной продукции. 

Эффективное использование отходов и вторичного сырья – перспективное направление 

развития предприятий мясоперерабатывающей промышленности. Повышенный интерес к 

отходам и вторичному сырью обусловлен рядом причин: 

- благоприятная питательная среда отходов мясной отрасли способствует размножению 

и развитию микроорганизмов представляющих опасность для человека и окружающей среды; 

- утилизация отходов мясной отрасли достаточно сложный процесс, не позволяющий 

использовать простой метод захоронения на свалках и полигонах; 

- отходы мясной отрасли представляют собой ценное вторичное сырье для 

изготовления сельскохозяйственных кормов с необходимыми потребительскими свойствами.  

В мясной промышленности в процессе переработки и изготовления готовой продукции 

получают различные виды отходов: кровь, кость, субпродукты и другие виды вторичного 

сырья, количество которого  зависит от вида переработанного первичного сырья и составляет 

при переработке от 39,7% до 82,4% от живой массы [1].  

Использование вторичных сырьевых ресурсов и отходов мясной промышленности 

представлено на рисунке 1. Как видно из рисунка, отходы категории «кость» являются сырьем 

для выпуска мясокостной муки и различных добавок в комбикорм, что является ценным для 

воспроизводства сельскохозяйственной продукции. 

 

 
Рис. 1  Использование вторичных сырьевых ресурсов и отходов мясной 

промышленности. 

 

 Одним из перспективных направлений использования вторичного сырья мясной 

отрасли – производство мясокостной муки. На протяжении последних трех лет в России 
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наблюдается подъем производства муки тонкого и грубого помола и гранул из мяса или 

мясных субпродуктов, не пригодных для употребления в пищу. Ценность белковых кормов 

достигается за счет содержания в них витаминов и минеральных веществ. Особую значимость 

в составе мясной, мясокостной и кровяной муки имеет протеин в объеме 30-80%, также в 

состав муки входят жир, зола, витамины А и Е. 

 В 2019 году в России было произведено 487,356 тыс. тонн муки тонкого и грубого 

помола и гранул из мяса или мясных субпродуктов, не пригодных для употребления в пищу, 

что на 17,9% больше объема производства предыдущего года. Тем не менее, показатель 2019 

года значительно ниже значения 1990 года; в это период предприятиями мясной отрасли было 

выпущено 598 тыс. тонн мясокостных кормов [2]. 

  За последние три года минимальный объем выпуска мясокостной муки в России 

зафиксирован в январе 2018г. в объеме 30,1 тыс.тонн. Максимальный объем выпуска 

приходится на сентябрь 2020г. со значением 44,5 тыс.тонн в месяц. Производство мясокостной 

муки в России за период 2018-2020 г.г. представлено на рисунке 2. 

 
Рис. 2 Выпуск мясокостной муки  в России за период 2018-2020 г.г. 

  

Как видно из рисунка 2 и отмечалось выше в сентябре 2020г. произведено 44,5 тыс.тонн 

мясокостной муки - это на 3,6% больше, чем месяцем ранее, и на 7,4% больше, чем в сентябре 

2019г. За 9 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года производство 

мясокостной муки в целом выросло на 6,4%.   

 Таким образом, целесообразно в ближайшей перспективе предприятиям мясной 

отрасли увеличить выработку мясокостных кормов за счет использования всех ресурсов, 

учитывая то, что этот вид кормов является ценным компонентом в комбикормовой 

промышленности. Для достижения поставленной цели необходимо внедрять на 

мясоперерабатывающих предприятиях эффективные ресурсосберегающие технологии и 

оборудование для переработки кости с учетом производственной мощности и вида 

перерабатываемого сырья. 
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Прийняття господарського рішення – це складний процес, і для досягнення результату 

воно повинно містити систему взаємопов’язаних між собою елементів: постановку мети; 

планування діяльності за кращою альтернативою її досягнення; розподіл часу, ресурсів; дій, 

необхідних для вирішення завдання;  мотивацію чи спонукання до дій; координацію та 

регулювання процесу;  здійснення обліку й контролю результатів.  

Отже, господарське рішення – це вибір альтернативи із сукупності варіантів досягнення 

конкретної мети підприємства та його економічне обґрунтування за результатами аналізу, 

прогнозування, оптимізації. 

Під час прийняття господарського рішення слід звертати увагу на якість і ефективність 

прийняття господарського рішення. Якість господарського рішення визначається сукупністю 

його параметрів, що задовольняють конкретного споживача або їх групу та забезпечують 

реальність його впровадження.  

Можна відмітити такі основні параметри якісного рішення: можливість практичної 

реалізації рішення в запланованому обсязі; правильний вибору моменту його прийняття й 

виконання; вибір найкращого з усіх варіантів рішення за прийнятим критерієм з урахуванням 

наявних обмежень за часом, ресурсами, вимогами ринку тощо. Одними із найсуттєвіших 

факторів, що можуть вплинути на прийняття рішень можуть бути: умови  в яких діє 

підприємство, перешкоди на шляху прийняття рішення, обмеженість в часі та  ресурсах, його 

значущість (рис. 1.). 

Значущість рішення визначається через такі критерії, як: величина впливу рішення на 

діяльність підприємства; витрачені кошти на його реалізацію, ступінь впливу на зміну 

прибутковості підприємства; час, що керівники витрачають на обґрунтування та реалізацію 

рішення. Несвоєчасність та неповнота одержаної інформації може вплинути на 

результативність прийнятого рішення, обмежить необхідну кількість альтернатив для його 

прийняття. 

Відповідь на питання про очікувану ефективність господарського рішення може бути 

отримана лише на основі детальної інформації при аналізі об‘єкта дослідження за умов 

впровадження системи «формування моделі-розробка алгоритму-складання та реалізація 

програми». Тільки тоді можна отримати універсальний, гнучкий і відносно недорогий 

інструмент. Після того як адекватність запропонованої системи досліджуваного об‘єкта 

встановлена, з імітаційною моделлю проводяться експерименти, що дають всі необхідні 

кількісні та якісні характеристики його дослідження.  
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Рис.1 Умови та перешкоди прийняття ефективного рішення 

У загальному вигляді процес моделювання управління виробничо-господарською 

діяльністю може бути наданий у вигляді 6 етапів, представлених на рисунку 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Етапи процесу управління виробничо-господарською діяльністю 

 

Перешкоди прийняття ефективного 

рішення 

‒ недооцінка важливості, складності, 

можливих наслідків проблем, не вміння 

вчасно розпізнати проблему; 

‒ затягування прийняття рішення; 

‒ надмір поточних проблем; 

‒ невиважена внутрішня політика; 

‒ погане керівництво чи брак ресурсів; 

‒ слабка система звітності; неадекватні 

факти чи їх надлишок; 

‒ нездатність делегування, брак довіри; 

‒ некомпетентність; 

‒ згладжування гострих кутів 

(нерішучість), суб’єктивізм; 

‒ надлишок людей, залучених допроцесу 

прийняття рішень; 

‒ низька пріоритетність рішень; 

‒ погана комунікація. 

Умови прийняття ефективного рішення 

‒ формування сутності проблеми та 

усунення неякісних рішень; 

‒ якісне оброблення інформаційних даних;  

‒ врахування думки експертів; 

‒ виокремлення  альтернативних рішень; 

‒ корпоративна та соціально 

відповідальність як передумова прийняття 

рішення; 

‒ моніторинг, вжиття профілактичних 

заходів та контроль; 

‒ здатність прийняти наслідки рішення; 

‒ кваліфікованість, досвідченість персоналу 

та керівництва; 

‒ наявність альтернативності дій; 

‒ імовірність змін (прогнозування 

можливого варіанту розвитку подій); 

‒ поетапне й наполегливе виконання рішень, 

сильне лідерство. 

Господарське рішення 

Етапи процесу управління виробничо-господарською діяльністю 

І етап – визначається мета управління, тобто необхідний стан продуктивної системи 

по етапах створення продукції (послуг), підготовки та реалізації товарів, надання 

послуг 

ІІ етап – визначається фактичний чи прогнозний стан продуктивності системи, оцінка 

її дії щодо досягнення мети 

ІІІ етап – формулюється проблема управління (як неузгодженості ситуації і мети) і 

виробляється оцінка ступеня цієї неузгодженості 

ІV етап – моделюються господарські рішення, тобто визначається спосіб розв’язання 

проблеми й визначається організаційно-технічна спрямованість з її реалізації 

V етап – приймається рішення 

VІ етап – проводиться контроль за виконанням господарського рішення та вносяться 

коригування 
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Отже, у процесі господарської діяльності виникають проблемні ситуації, опрацювання 

яких вимагає: виявлення та визначення стратегічних цілей, завдань та напрямів дій; надання 

загальної характеристики проблемної ситуації; з’ясування ключових аспектів за кожним із 

напрямів дій; визначення шляхів розв’язання проблеми; прогнозування та виявлення 

перешкод, які слід буде подолати в майбутньому; формулювання критеріїв оцінювання 

результатів, передбачення механізму контролю та адаптації. 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ  
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Використовуючи міжнародний досвід, Україна достатньо суттєво покращила 

механізми використання державно-приватного партнерства (ДПП). Але для того, щоб 

отримати більші переваги у питанні залучення інвестицій в інфраструктурні проекти, 

необхідно запровадити серію економічних, фінансових, правових та інституційних змін. 

Досвід використання державно-приватного партнерства свідчить про те, що успішність та 

ефективність таких проектів залежить від наявності наступних компонентів: 

1. Політична воля для впровадження механізму державно-приватного партнерства, 

законодавче і регуляторне поле, що забезпечує стимулювання та результативність дії ДПП. 

2. Відбір та структурування проектів, пріоритетних для загальнонаціонального та 

місцевого розвитку, а також залучення висококваліфікованих спеціалістів і проектної групи, 

необхідної для підготовки проекту. 

3. Стабільний потік доходів на основі фінансової життєздатності проекту та виважений 

розподіл ризиків між партнерами залежно від того, хто з партнерів найкраще управляє 

ризиками та мінімізує їх дію. 

4. Залучення приватного фінансування (як місцевого, так і іноземного), що задовольняє 

інвестиційні потреби проекту на всіх етапах його реалізації. 

Проект ДПП не може бути успішно реалізований за відсутності будь-якого з 

компонентів, оскільки вони є взаємопов’язаними і взаємозалежними. Відсутність одного з 

компонентів не може бути компенсована дією інших. 

На офіційному сайті державного підприємства «Центр розвитку державно-приватного 

партнерства» в загальному доступі є інформація, що з метою сприяння залученню коштів у 

регіони України для модернізації житлово-комунального господарства Міністерством 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства спільно з 

Європейським Інвестиційним банком (ЄІБ) розпочато підготовку реалізації «Програми 

Муніципальної інфраструктури». З української сторони Державне підприємство «Центр 

розвитку державно-приватного партнерства» здійснює адміністрування даної програми [1]. 

Позики будуть залучені до таких сфер житлово-комунального господарства, як 

водопостачання та водовідведення, поводження з твердими побутовими відходами, 

теплопостачання, енергоефективність будівель і міське вуличне освітлення. Всього в рамках 

реалізації «Програми Муніципальної інфраструктури» для участі у конкурсному відборі для 

фінансування ЕІБ надійшло 170 заявок зацікавленості, від 141 підприємств із 137 міст України 

на суму 24257 млрд. грн.[2] 
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Досвід європейських країн показує, що управлінням і утриманням житла займаються 

приватні управляючі компанії або товариства. В нашій країні цей досвід у числі перших в 

Україні запроваджено у місті Кременчуці, де було створено приватні управляючі компанії – 

ТОВ «Житлорембудсервіс», «Добробит» та «Перспектива». Відповідно до договорів ці 

приватні підприємства взяли на себе зобов’язання здійснювати кваліфіковане управління та 

обслуговування об’єктів міського житлового фонду, проводити на них різні види поточних 

ремонтів, утримувати у належному санітарному стані прибудинкові території тощо. Всі 

кошти, які сплачують мешканці за експлуатаційні витрати житлового фонду, отримують 

управляючі компанії. Вони ж визначають обсяги робіт, які необхідно виконати на тому чи 

іншому будинку, а також виконавців цих послуг. Після того, як у місті почали працювати 

управляючі компанії, розмір тарифів на комунальні послуги для населення не змінився. Проте 

майже вдвічі збільшився обсяг виконаних ремонтних робіт. Значна частка коштів, які 

городяни сплачували ЖЕКам, йшла на утримання апарату – 75-80%, а на ремонт залишалося 

20-25% коштів. Зараз ситуація змінилася кардинально: управляюча компанія використовує на 

своє утримання до 15% коштів, решта йде на ремонт дахів, під’їздів та благоустрій. 

Тарифи для підприємства, яке обслуговує та утримує житло, і перелік послуг, які воно 

надає, затверджує виконавчий комітет міської ради. Всі тарифи мають бути економічно 

обґрунтованими. Аби визначитися і конкретизувати суми є відповідні державні постанови. 

Крім того, немає ілюзій щодо безкоштовного виконання робіт – за все треба платити. За таким 

принципом аналогічні компанії працюють в усьому світі. 

Контроль за реалізацією ДПП повинен здійснюватись після того, як проаналізовані 

наступні питання, наведені на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основні питання контролю реалізації ДПП 

 

Державно-приватне партнерство може принести багато користі для реалізації суспільно 

важливих проектів, але є досить складним у реалізації інструментом. Процес розвитку 

успішного партнерства є досить складним і потребує всебічного контролю за реалізацією 

відповідних проектів. Контроль є важливими і обумовлює успіх або невдачу проекту в цілому 

на всіх етапах формування ДПП. Недостатня увага до одного з етапів може поставити під 

загрозу всю успішну діяльність, виконану в рамках інших етапів [3].  

Які завдання вирішує ДПП? 

Який рівень інфраструктури 

слід досягти? 

Які ризики та яка із сторін 

бере їх на себе? 

Яким буде співвідношення 

витрат і результатів? 

прийнятною? 

Яка вірогідність реалізації 

ДПП? 

Які цілі ДПП? 

Які передумови ДПП? 

Чи зацікавлений 

приватний партнеру ДПП? 

Чи забезпечить ДПП 

необхідну 

ефективність 

ресурсів? 

ДПП може використовуватись 

тільки, коли існує переконання 

та підтвердження у реальності 

досягнення завдань та переваг 

державно-приватного 

партнерства 
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Територіальні громади на місцевому рівні та ОТГ шляхом реалізації проектів ДПП 

можуть отримати механізм, який здатен сприяти розвитку регіонів та може збільшити їх 

конкурентоспроможність. Кожна територіальна громада має самостійно визначити 

пріоритетні напрями розвитку, в межах яких доцільно реалізувати проекти на умовах ДПП з 

урахуванням потреб та інтересів населення, якими можуть стати такі: виробництво, 

транспортування і постачання тепла та розподіл; будівництво, ремонт й експлуатація доріг; 

збір, очищення та розподілення води; охорона здоров’я; освітні послуги; туризм, відпочинок, 

рекреація, культура й спорт; забезпечення функціонування зрошувальних і осушувальних 

систем; збирання та оброблення відходів;  виробництво та постачання електричної енергії; 

надання послуг у сфері інформації та телекомунікацій тощо. 
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На сучасному етапі розвитку інформатизації суспільства в управлінні роботою 

підприємства все важливішим стає швидкий, своєчасний та повний доступ до економічних 

даних роботи підприємства. Реальне вирішення даної проблеми внаслідок сучасного стану 

розвитку та використання комп’ютерної техніки можливе за рахунок розробки та 

впровадження мережевої технології. Як доводить багаторічний досвід експлуатації 

обчислювальної техніки, розміщення електроннообчислювальних машин у місцях виникнення 

та споживання інформації з одночасним поєднанням їх по каналам зв’язку, надає змогу 

знизити комунікаційні витрати і підвищити якість інформаційного обслуговування 

користувачів. 

Саме застосування концепцій ERP дозволяє здійснити створення єдиного сховища 

даних, що містить всю ділову інформацію, накопичену організацією в процесі ведення бізнесу, 

зокрема фінансову інформацію, дані, пов’язані з виробництвом, управлінням персоналом, та 

будь-які інші дані. ERP – технологія оптимізації виробничого процесу з точки зору 

виробничих, комерційних і фінансових цілей. Основною метою оптимізації організації 

виробництва та управління підприємством є максимальний рівень сервісу для споживачів, 

мінімальні вкладення в основні фонди і ефективна робота підприємства [3]. 

ERP-системи ( з англ. Enterprise Resource Planning – системи планування ресурсами) – 

це інформаційні системи для обліку та планування всіх ресурсів, що використовуються в 

установі та необхідні для здійснення всіх функцій (обліку, продажу, виробництва, закупівель 

тощо). Надзвичайна універсальність ERP-систем обумовлює й їх високу вартість та 

складність, яка викликана величезною кількістю елементарних складових (баз даних, програм, 

інтерфейсів тощо) та зв'язків між ними.  

http://center-dpp.com.ua/
https://mtu.gov.ua/files/Посібник%20Реалізація%20ДПП%20в%20Україні.pdf
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Призначення ERP-системи – консолідувати весь потік даних на підприємстві, 

допомогти його керівництву отримувати в реальному часі будь-яку необхідну інформацію про 

фактичну діяльність компанії, аналізувати її за допомогою засобів бізнес-аналітики та 

оперативно приймати стратегічні рішення. До того ж ERP-система полегшує і прискорює 

виконання великих обсягів рутинної роботи, мінімізує ризик виникнення помилок під час 

введення даних та негативний вплив їхніх наслідків. Вбудовані в ERP-систему алгоритми 

істотно підвищують продуктивність та ефективність роботи підприємства. Істинне 

призначення ERP- інтеграція відділів і функцій компанії в єдину комп`ютерну систему, яка 

зможе задовольнити всі специфічні потреби окремих підрозділів. 

Незважаючи на те, що термін ERP виник у виробничій сфері, сьогодні ERP-системи 

автоматизують діяльність широкого спектру організацій (комерційних, фінансових, медичних, 

освітніх, урядових, силових тощо).  

Системи ERP забезпечують повну функціональність, необхідну для реалізації 

інформаційних сервісів самообслуговування, аналітики, а також для управління фінансами, 

персоналом, постачанням, оперативною діяльністю і сервісними службами підприємств. Крім 

того, це рішення пропонує засоби для системного адміністрування і для вирішення таких 

задач, як управління користувачами, централізоване управління даними та управління Web-

сервісами.  

Очікуваними результатами впровадження ERP-системи є підвищення продуктивності 

праці та скорочення персоналу, зменшення непродуктивних витрат, підвищення якості 

управлінських рішень. Проте основна мета впровадження повинна бути пов'язана з задачами, 

для яких власне й створювалися ERP-системи – підвищення ефективності установи за 

заданими, як правило, фінансовими показниками. Основний виграш, зазвичай, отримується за 

рахунок зниження корпоративних витрат. Виконуючи проекти з впровадження ERP-систем, 

підприємство отримує можливість одночасно вести звітність за українськими та 

міжнародними фінансовими стандартами. 

ERP-системи сумісні з системою управління взаємовідносинами з клієнтами та 

системою контролю якості, націлені на максимальне задоволення потреб установи в засобах 

управління.  

Практичне застосування ERP-системи нової методології побудови систем управління 

ресурсами знайшло відображення в умовах роботи ПАТ «Укртатнафта» [1]. Необхідно 

зазначити, що при автоматизації виробництв нафтопереробної промисловості постає питання 

управління технологічними процесами безперервного типу, які мають ряд характерних 

особливостей, пов’язаних із переробкою значних потоків сировини, наявністю проміжних 

пунктів, місткостей тощо [2]. 

Таким чином, наважившись на впровадження ERP-системи, керівництво 

підприємства отримує у перспективі беззаперечні переваги у підвищенні ефективності своєї 

діяльності. ERP-система дозволяє своєчасно і швидко отримувати необхідну корпоративну 

інформацію, наглядно бачити зміни ресурсів, а, значить, ефективніше ними управляти, 

спрощувати і контролювати всі ланки транспортування ресурсів та продукції. 
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Сучасна туристична індустрія характеризується високими темпами зростання, 

розробляються нові туристичні маршрути, виникають нові види туризму, створюються нові 

робочі місця, розбудовується інфраструктура, впроваджуються нові технології в сферу 

туризму.  

Згідно зі світовим досвідом, широке застосування інновацій призводить до створення 

конкурентоспроможних туристичних товарів і послуг на національному та міжнародному 

ринках [1]. Зазначимо, що до інновацій у туризмі відносять нововведення, які 

характеризуються відновленням фізичних і духовних сил споживача; якісними змінами 

туристичного продукту; розвитком туристичної інфраструктури, процесів формування та 

позиціонування туристичних товарів і послуг; змінами факторів виробництва.  

За останні роки в наше життя стрімко увірвалися комп’ютери і технології, що їх 

супроводжують. Сьогодні важко уявити собі подорож без персонального смартфона або 

планшета. В сучасному світі смартфони отримують все більше функцій, які роблять життя 

легшим та комфортнішим, дозволяють розпланувати свій день та встигнути виконати все 

задумане. Вони стали незамінними в подорожах: дуже зручно, коли один маленький пристрій 

замінює вам мапу, фотоапарат, книгу, плеєр та чимало інших речей.  

Знайти квитки, забронювати житло, прокласти маршрут, обрати найкращі заклади 

харчування та переглянути афішу найцікавіших подій у будь-якому місті, тепер доступно 

завдяки використанню популярних мобільних додатків. 

На сьогодні в якості популярних мобільних додатків використовують чат-боти, які  

допомогают в бізнес-туризмі та організації заходів. 

Чат-боти − це віртуальні цифрові помічники, які працюють на основі веб-сервісів або 

додатків в телефоні або комп'ютері. Вони вже активно працюють і приносять користь у 

конференц-сервісі, бізнес-туризм, організації конференцій в Україні. Наведемо кілька вдалих 

прикладів [2]. 

1) Telegram-бот iGov при оформленні біометричного закордонного паспорта. Цей 

сервіс дозволяє відстежити стан черги і знайти вільне вікно. Перевірка вільних місць 

здійснюється кожні 3 хв. Бот перевіряє відділення МС в найбільших містах, в числі яких 

опинилися Одеса, Київ, Тернопіль, Дніпро, Хмельницький, Миргород та ін. Пошук можливо 

здійснювати як у всіх відділеннях міста відразу, так і в одному конкретному. Користуватися 

сервісом можна швидко і легко. Є офіційний алгоритм пошуку місць, згідно з яким вони 

з'являються в черзі автоматично о 7:00 ранку і опівночі. 

2) RailwayBot для пошуку залізничних квитків. Він також виконаний у вигляді 

Telegram-бота. Використовується сервіс для перегляду доступних квитків на поїзди України. 

Крім цього, присутня опція перегляду маршруту конкретного поїзда. За відгуками 



 

 

198 

 

користувачів, цей чат-бот виявився зручним і жвавим. Наявність квитків по заданому 

напрямку перевіряється з інтервалом в 5 хвилин. Це дозволяє значно заощадити час на пошуку. 

3) Чат-бот Bussy при організації подорожей на автобусі. Завдяки його використанню 

можливо знайти найбільш прийнятні за ціною квитки на автобус. Бот здатний відстежити до 

3199 маршрутів, запропонованих більш ніж 300 перевізниками, в число яких увійшли 

Eurolines, FlixBus, RegioJet, Ecolines та інші. Інтерфейс сервісу максимально простий. Для 

користування послугою пошуку досить ввести назву пункту відправлення та призначення, 

дату запланованої поїздки. Через бота можна не тільки знайти, а й придбати квиток, що значно 

заощадить Ваш час. На сьогоднішній день послуги доступні українською та англійською 

мовами.  

4) Бот AirTrack для підбору рейсу.  Бот AirTrack дозволив зробити пошук зручним, 

швидким і комфортним. Самостійно стежити за постійними змінами в розкладі та наявності 

квитків просто неможливо, тому чат-бот став відмінним виходом із ситуації. Сервіс допомогає 

підібрати найдешевший квиток на обраний маршрут. Тут можна налаштувати повідомлення 

про зниження або підвищення цін на квитки. Для пошуку інформації чат-бот використовує 

98% існуючих авіакомпаній.  

5) Бот для туристів, які перебувають за межами України. Українська Асоціація 

Туристичних Агентств розробила чат-бота спеціально для туристичних компаній. За його 

допомогою вони можуть консультувати клієнтів. Через даний сервіс користувачі зможуть 

дізнатися про варіанти розміщення, затримку або скасування рейсів, отримати консультацію з 

інших питань. В результаті туристи, що знаходяться за кордоном, зможуть без зусиль 

отримати потрібну їм інформацію. Сервіс використовує переважно закриті питання. 

Передбачено алгоритм, пройшовши який, користувачі зможуть отримати необхідні дані. Чат-

бот функціонує на безкоштовній основі.  

6) Боти для організації конференцій і заходів. Ще один популярний напрям для 

використання чат-ботів − організація конференцій. З його допомогою можна вдосконалити 

систему взаємодії з клієнтами, збільшити доходи, заощадити бюджет і час. В основному, це 

свого роду бізнес-консьєржі або персональні хостесс. Послуга являє собою роботу команди 

фахівців в різних напрямках, які надають користувачам готові рішення через Telegram-бота. 

Під час заходу сервіс служить в якості інформатора, доступ до якого отримують всі учасники. 

Зручне меню дозволяє отримати будь-які дані щодо заходу, пройти реєстрацію, переглянути 

презентації, інформацію про спікерів, зміни в програмі, проголосувати он-лайн, задати 

питання, впровадити ідею, а також отримати зворотній зв'язок від учасників.  

Отже, застосування інновацій у туристичній сфері спрямовані на формування нового 

туристичного продукту, надання унікальних туристичних послуг, застосування нових 

маркетингових підходів, використовуючи новітні техніки та ІТ-технології, що підвищить 

конкурентоспроможність туристичного продукту на національному та міжнародному ринках, 

здатного не тільки максимально задовольнити туристичні потреби, а й призвести до появи 

нових видів туризму. 
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У збірнику розглянуто актуальні проблеми та перспективи розвитку національного 

господарства в умовах глобальної нестабільності, стратегії сталого розвитку України в 

умовах геополітичних викликів, теоретичні та практичні аспекти фінансового 

забезпечення діяльності суб’єктів господарювання, розвиток обліково-аналітичної 

діяльності економічних суб’єктів в умовах реформування національного господарства. 
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