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СЕКЦІЯ 1 

СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

ГЕОПОЛІТИЧНИХ ВИКЛИКІВ 

НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО 

АУДИТУ В УКРАЇНІ 

 

Кравченко Х.В., 

студентка 4 курсу 

Науковий керівник: Яценко Н.М., 

к.е.н., доцент кафедри обліку і фінансів 

Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського 

 

Важливим інструментом забезпечення найбільш повного надходження коштів до 

державного бюджету та їх раціонального використання, управління державним майном та 

боротьби зі злочинами у сфері фінансових відносин виступає державний фінансовий контроль, 

який в провідних країнах світу є пріоритетною сферою розвитку фінансово-бюджетних 

відносин [4]. 

Тільки ефективний та дієвий фінансовий контроль, а також належний порядок у 

бюджетно-фінансовій сфері може сприяти вдосконаленню державного устрою, його 

соціальній стабільності, економічній безпеці, а також благополуччю громадян. Забезпечення 

ефективності державного фінансового контролю, його надійності та всеосяжності, є 

пріоритетним завданням органів державної влади нашої країни, бо саме він спрямований на 

забезпечення ефективного та законного використання державних фінансових ресурсів. 

Варто відмітити, що провідною формою державного фінансового контролю є аудит, 

який спрямований на виявлення відхилень від прийнятих правил та стандартів з метою вжиття 

коригувальних заходів, а також здійснення заходів щодо запобігання таким порушенням [1]. 

На даний час в нашій країні існують певні проблеми у сфері державного фінансового 

аудиту, що негативно впливають на його подальший розвиток. В системі державного 

фінансового аудиту в Україні не забезпечується на належному рівні фінансово-бюджетна 

дисципліна. Це призводить до негативних тенденцій його розвитку та здійснення фінансових 

порушень. 

Крім того, існуюча множинність контролюючих служб у фінансовій сфері розмиває їх 

повноваження та можливості. Також відсутній єдиний підхід до здійснення зовнішнього 

фінансового контролю в масштабах країни. Тому потрібна єдина концепція державного 

фінансового аудиту, що відповідає потребам модернізації та його подальшого розвитку. 

В Україні слід приділити першочергову увагу питанням вдосконалення попереднього 

контролю, який в майбутньому застереже від порушень а зловживань у бюджетній сфері. 

Здійснення ефективного фінансового контролю значною мірою залежить від професіоналізму 

та компетентності перевіряючих осіб. 

Таким чином, одним із провідних методів державного фінансового контролю за 

фінансовими ресурсами установ є державний фінансовий аудит [3]. Варто зазначити, що 

державний фінансовий аудит сприяє ефективнішому та раціональнішому використанню 

фінансових ресурсів установ. Серед основних напрямів вдосконалення державного 

фінансового аудиту можна виділити наступні: 

− активізація діяльності щодо формування дієвої системи державного внутрішнього 

контролю, яка б сприяла вирішенню проблем ефективного управління та використання 

обмежених фінансових ресурсів; 

− вдосконалення нормативно-правової бази; 
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− розробка рекомендації щодо пріоритетності використання методів контролю при 

здійсненні аудиту й інспектування фінансово-господарської діяльності бюджетних установ; 

− розробка методики визначення та обґрунтування можливого рівня ризиків при 

здійсненні аудиту фінансово-господарських операцій; 

− формування навчальних матеріалів, можливість дистанційного навчання для 

підвищення професійного рівня державних аудиторів; 

− висвітлення у засобах масової інформації результатів контрольних заходів, що 

проводяться органами Державної аудиторської служби, і рішень, прийнятих щодо осіб, винних 

у порушенні фінансово-бюджетного законодавства [2]; 

− покращення якості організації бюджетного процесу, системи державної фінансової 

звітності, бухгалтерського обліку у державному секторі; 

− приведення у відповідність організаційних форми державного аудиту його цілям, 

завданням, принципам; 

− розробка єдиної методології стандартів та методики проведення державного аудиту 

для всіх органів державного фінансового контролю. 

Створення дієвої системи державного фінансового контролю в Україні залишається 

одним із першочергових завдань на шляху до побудови ефективної фінансової системи країни. 

Існування контролю в суспільстві дозволяє виявляти негативні тенденції діяльності та пошуку 

шляхів їх усунення. Водночас основною перешкодою на шляху забезпечення ефективного 

аудиту є існування невирішених проблем в цій сфері, наприклад, недостатня дієвість системи 

державного фінансового аудиту, недосконалість нормативно-правової бази з аудиту та багато 

інших. Виконання запропонованих напрямків реформування державного фінансового аудиту 

сприятиме розв’язанню наявних проблем в даній сфері. Отже, забезпечення ефективного 

державного аудиту буде сприяти удосконаленню контролю державних коштів, а також стане 

одним із найефективніших засобів регулювання та контролю. 
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Заходи стримування пандемії COVID-19, з однієї сторони, є послідовною реакцією 

влади та ставить на меті мінімізацію випадків захворювань та, особливо, летальних випадків, 

але з іншої сторони суттєво підвищує ризики для бізнесу та економіки в цілому. Зокрема, 

https://zakon.rada.gov.ua/go/2939-12
http://uazakon.com/
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однією з найбільш постраждалих категорій суб'єктів господарювання є малий і середній бізнес 

(МСБ). Особливістю даної кризи, зокрема в контексті впливу на МСБ, є те, що створені 

обмеження загрожують потенціалу підприємств та взагалі їх подальшому функціонуванню 

при тому, що дані підприємства з більшою вірогідністю були б життєздатними в звичайних 

умовах та навіть в умовах економічної нестабільності, викликаної негативними явищами, які 

виникли саме в економіці, як наприклад, бульбашка доткомів або криза 2008-2009 років, коли 

було усунено багато нежиттєздатних бізнес-моделей. 

Одним з найбільш важливих факторів запобігання суттєвого падіння ліквідності 

підприємств та навіть їх банкрутств є швидкість реакції як з боку самих підприємств, так і з 

боку держави [2]. Для визначення найбільш ефективних заходів був проаналізований досвід 

запровадження двосторонніх заходів для пом’якшення впливу кризи в Німеччині. 

Зокрема, з боку німецьких малих і середніх підприємств було вжиті наступні заходи: 

1) З перспективи ініціативи стартапів 

- людський капітал: заохочення співробітників, підвищення їх кваліфікації, тімбілдінг; 

- гнучка ротація персоналу; 

- оптимізація використання наявних технологій (наприклад, дослідження всіх 

можливостей технологій, що фірма вже використовує); 

- дослідження нових технологій та сервісів для оптимізації діяльності фірми; 

- маркетингові дослідження для виявлення нових ніш у зв’язку зі специфікою кризи; 

- активна залученість компанії в підприємницьку мережу: пошук нових партнерів та 

додаткових можливостей; 

- участь в організаціях: пошук нових можливостей та оперативне здобуття актуальної 

інформації; 

- пошук інвесторів, що готові надавати венчурний капітал під час кризи [1, 2, 3]; 

В той же час, німецький уряд запропонував наступні ініціативи: 

- стимулювання співробітництва підприємства через інститути: наприклад, створення 

організацій для розвитку підприємницької мережі за певною підтримкою держави; 

- програми підвищення компетенції в ІТ на певних умовах серед молоді за рахунок 

держави; 

- підтримка інновацій підприємств через програми розвитку: наприклад, створення 

окремих програм підтримки, державних або напівдержавних акселераторів для стартапів на 

ранніх стадіях інвестицій (seed, launch); 

- стимулювання інвесторів для надання їм капіталу для розвитку, незважаючи на кризу 

– під державні гарантії повернення (часткового або повного, залежно від типу інновації, яку 

реалізує підприємство); 

- підвищення державної участі в інноваційній екосистемі, наприклад, за рахунок 

ініціатив по цифровізації бюрократичних процесів або надання доступного простору для 

розвитку; 

- побудова системи інформаційної підтримки: гаряча лінія, веб-сайти з державними 

послугами для інноваційного МСБ, відділи в держустановах [2, 3]. 

При дотриманні та системності вживання даних заходів досягається найбільша їх 

економічна ефективність. 

Висновки. Таким чином, підтримка підприємств під час кризи має здійснюватися як 

комплексна програма, оскільки різні заходи спрямовані на подолання проблем різного РЕД 

спрямування, а виникнення проблем навіть з одним окремим аспектом функціонування 

підприємства може стати слабким місцем підприємства та в результаті – основною причиною 

падіння його ліквідності. 
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При виготовленні органічних продуктів, що сертифікуються, а, отже, і маркуються 

органічними, застосовуються певні природні методи виробництва, за яких вони мінімально 

оброблюються. В органічно сертифікованих продуктах передбачається використання лише 

органічних інгредієнтів сільськогосподарського походження, лише натуральних 

ароматизаторів та смакових добавок, натуральних барвників. Тому виробники органічної 

продукції можуть стикнутися з певними проблемами під час ведення діяльності. З метою 

забезпечення нормальної та безперебійної роботи агровиробництва, підприємства мають знати 

про можливі ризики (табл 1.) та вміти ними управляти. 

Основними інструментами управління ризиків є: 

- страхування (передача частки ризиків страховій компанії); 

- лімітування (встановлення ліміту сум визначених витрат, продажу товарів у кредит, 

сум вкладених капіталів); 

- хеджування (зниження цінових ризиків з використанням похідних цінних паперів); 

- диверсифікація (розподіл капіталовкладень між різними видами діяльності); 

- розподіл ризику між учасниками проекту; 

- резервування коштів на покриття витрат (взаємозалежність ризиків та розмірів 

витрат, що будуть спрямовані на покриття наслідків таких ризиків). 

Таким чином, управління ризиками за ознакою джерела виникнення, можна їх 

мінімізувати за рахунок заходів. А саме: 

− природні ризики (незалежні від діяльності людини) можна мінімізувати за допомогою 

страхування; 

− запобігти техногенним ризикам (залежні від людської діяльності) можна шляхом 

обміну досвідом між компаніями, впровадження систем стимулювання працівників, підбору 

персоналу з відповідною кваліфікацією та потреб виробника, навчанням та умовами праці; 

− політичні ризики, що пов’язані зі змінами в законодавстві та державній політиці, 

оскільки вони є зовнішніми. Необхідна лише адаптація, а тому управління підприємством має 

бути гнучким; 

− виробничим ризикам, можна запобігти за умови збереження технології виробництва, 

проведення модернізацї та контролю якості органічного виробництва на кожному етапі 

виробництва; 

https://doi.org/10.1016/j.emj.2020.09.002
https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2020.e00169
https://doi.org/10.1111/j.1541-1338.2009.00389.x
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− суворо дотримуючись технології органічного виробництва, можна запобігти 

екологічним ризикам, які загрожують техногенним або природним факторам. 

Економічним ризикам, таким як: 

- цінові ризики можна мінімізувати шляхом диверсифікації виробництва й клієнтської 

бази, прогнозування змін цін постачальниками, проведення моніторингу конкурентних цін, 

здійснення маркетингових досліджень, впровадження бонусних програм для постійних 

клієнтів; 

- кредитним ризиком можна керувати шляхом їх поділу, об’єднюючись в асоціації; 

- податкові ризики - компанії повинні бути ознайомленими й вчасно проводити 

адаптації своєї діяльності до зовнішніх змін; 

- інвестиційні ризики (найчастіше здійснюються у кілька напрямів). Тому необхідно 

контролювати витрачання коштів та кошти в резерві для покриття непередбачених витрат: 

- валютні ризики знижуються прогнозуванням динаміки валютного курсу. Страхування 

використовується для запобігання форс-мажорних обставин (наприклад, 

стихійного лиха чи епідемії). 

 

Таблиця 1 – Класифікація видів ризиків у органічному агровиробництві 

 

Класифікатор Ризики 

За джерелом виникнення Природні 

Антропогенні 

Правові 

Екологічні 

Виробничі 

Економічні (цінові, валютні, кредитні, інвестиційні, 

податкові) 
Форс-мажорні 

Цінові 

За джерелом прояву 

(об’єкт) 

Майнові 

Відповідальності 

Особисті 

За суб’єктом Продавці, виробники, постачальники, трейдери 

Держава 

Соціум 

За процесами Виробничі 

Під час переробки 

Під час зберігання 

Під час транспортування 

Просування та збуту 

За прогнозуванням Прогнозовані 

Не прогнозовані 

За джерелами Зовнішні 

Внутрішні 

За можливістю 

страхування 

Передбачені 

Не передбачені 

За часом виникнення Ретроперспективні 

Поточні 

Перспективні 

За наслідками Чисті 

Спекулятивні 
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Для управління ціновими ризиками застосовують похідні цінні папери – хеджування. 

Таким чином, існує багато інструментів управління ризиками та зменшення їхнього 

впливу на підприємство. Основними є страхування, обмін досвідом, контролю, лімітуванню, 

хеджуванню, диверсифікації, розподілу ризиків, резервуванню коштів. 
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СПІВРОБІТНИЦТВО З ЄС, ЯК КЛЮЧОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 

Чепіль Д.О., 

студентка 2 курсу «Міжнародна економіка» 

Білінець М.Ю., 

к.е.н., старший викладач кафедри фінансів 

ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» 

 

Проблема сталого розвитку гостро стоїть перед людством. Високорозвинені країни вже 

давно працюють над впровадженням передових технологій та переходом на екологічне 

функціонування держави та ринку в цілому. Країни, з менш стабільною економікою, на жаль, 

не можуть дозволити собі витрачати кошти на введення політики сталого розвитку. Саме через 

це світові лідери надають різноманітні фінансові інструменти, які допомагають біднішим 

державам також долучатися та виконувати цілі сталого розвитку. 

ЄС наразі працює у двох напрямках, які стосуються сталого розвитку – зелений перехід 

та цифровий перехід. Зокрема ЄФСР+ упродовж наступних 7 років планує залучати до 

проектів не лише малі та середні бізнеси, а й великі корпорації, адже саме на них найбільше 

вплине зелений перехід. Єврокомісія переконана, що в найближчий час їй вдасться збільшити 

зусилля фінансових донорів, залучаючи приватний сектор [1]. 

Після того, як Угода про асоціацію між Україною та ЄС набула чинності, українські 

підприємства змогли подавати свої проекти до структурних та інвестиційних фондів ЄС. 

Європейські фондові ресурси часто оголошують конкурси і вділяють кошти на конкретні 

проекти. Фонди фінансування ЄС наповнюють свій бюджет бюджетом країн-учасниць ЄС, що 

робить саме фінансування доволі вагомим. 

Зелений перехід має на меті перейти до відновлювальних джерел енергії та відмовитися 

від вугілля і природного газу. В Україні передбачається важкий зелений перехід, адже 

з’явиться необхідність 1) великих грошових ресурсів; 2) політичних виборів; 3) додаткового 

фінансування [1]. 

Цифровий перехід в свою чергу прагне оцифрувати будь-які паперові документи на 

державному рівні. На відміну від зеленого, цифровий перехід в Україні передбачається легким 

та безболісним, адже вже зараз Україна лідирує в цьому напрямку. На сьогодні можна 

спостерігати позитивну динаміку цифрової адаптації населення [1]. 

ЄС сприяє впровадженню політики сталого розвитку в Україні, використовуючи такі 

фінансові інструменти як позики, фінансові гранти та технічну допомогу. ЄС об’єднує ці 

інструменти, створюючи EU Blending. 

ЄБРР у межах ЄФСР з 2019 року почав 4 програми: 1) відновлювальної енергетики; 2) 

розвитку муніципальної структури; 3) фінансової інклюзії; 4) цифрової трансформації. 



16  

Програма цифрової трансформації напряму стосується цифрової трансформації. ЄБРР надає 

фінансування для впровадження нових проектів та виконання своєї програми сталого 

розвитку, започаткованої в 2006 році. Кожне фінансування покривається гарантіями, які в 

свою чергу є нефінансованими і покриваються через позику ЄБРР. В Україні вже реалізуються 

деякі проекти [1]. 

Один з них – це впровадження онлайн-судів для позовів невеликої вартості. За 

допомогою цього пілотного проекту ЄБРР в Україні має бути розроблена концепція та план 

розвитку онлайн-судів. Для виконання проекту вже було проведено закупівлю технічної 

допомоги [4]. 

Ще один проект – «Українська архітектура реформ 2.0». В межах цього проекту 12 

квітня 2021 р. було запущено інноваційну платформу обміну знаннями та досвідом для 

державних службовців Reformers Hub. Ця ініціатива допоможе державним службам 

отримувати нову інформацію задля впровадження курсу на комплексну цифровізацію 

державного управління. Українська архітектура реформ 2.0 фінансується за рахунок 

мультидонорського рахунку стабілізації та сталого розвитку України (MDA), яким керує ЄБРР 

[3]. 

Нідерландський банк підприємництва FMO в свою чергу має програми гарантій, які 

доступні зокрема і Україні (хоча зараз вона і не є безпосереднім учасником). Одна з програм 

– венчурна програма FMO. Вона залучає тих, хто зацікавлений в інвестиціях в цифрові 

стартапи. Програма охоплює такий напрям як зелена енергетика [1]. 

За підтримки ЄІБ деякі проекти вже успішно реалізуються в Україні. Так, 26 липня 2021 

р. було підписано контракти в межах проекту «Вища освіта в Україні». Цей проект передбачає 

комплексне енергоефективне оновлення будівель українських університетів [5]. 

Також програма від Європейського комітету LIFE, що спрямована на захист довкілля 

та запобіганню змінам клімату, надає можливості Україні отримати фінансування [2]. 

ЄС активно впливає на впровадження політики сталого розвитку в Україні. ЄФСР та 

ЄІБ постійно надає фінансування на проекти, в яких Україна приймає участь. Завдяки цим 

проектам, країна інтергрується в міжнародний процес досягнення цілей сталого розвитку. 

Україні слід проявляти більше ініцативи та частіше долучатися до таких проектів. Фінансові 

інституції всередині країни повинні працювати чітко і допомагати безпосереднім учасникам 

правильно заповнювати та надсилати численну документацію для отримання фінансування. 
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УКРАЇНИ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА І РОЗВИТКУ 
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Лебідь Г.А. 

аспірантка кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

Університет митної справи та фінансів 

 

Завданням дослідження є дослідження одного із пріоритетних напрямів співпраці 

України з міжнародними організаціями, а саме з Організацією економічного співробітництва 

та розвитку (ОЕСР) та основних напрямів співробітництва у сфері міжнародного 

оподаткування, які розроблені профільними комітетами ОЕСР 

Законодавство України під впливом Європейського вектору інтеграції потребує 

постійної оптимізації та запровадження єдиних підходів для прозорості ведення бізнесу за 

міжнародними стандартами. 

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) - міжнародна 

організація, яка належить до трійки провідних світових економічних установ разом з МВФ та 

Світовим банком. 

Співпраця Уряду України з ОЕСР торкається широкого кола питань, зокрема, але не 

включно: удосконалення системи державного управління і врядування, оподаткування і 

боротьба з корупцією, інвестиційна діяльність, реалізація політики стосовно малих і середніх 

підприємств та багато інших питань. 

ОЕСР є безумовним лідером у розробці міжнародних податкових стандартів, таких, як 

Конвенція про уникнення подвійного оподаткування та головних принципів такого 

податкового інституту, як трансфертне ціноутворення. З появою транснаціональних 

корпорацій, а також з розвитком і становленням фінансово-промислових груп чітке 

регулювання процесів, пов’язаних з трансфертним ціноутворенням набуло особливої 

актуальності. Така необхідність зумовлена застосуванням компаніями (іноземними та 

національними) різних способів заниження податкового навантаження, зокрема, шляхом 

використанням відмінностей у податкових режимах різних країн. 

Що стосується діяльності ОЕСР у практичній сфері оподаткування, то слід зазначити, 

що значну роботу проводить Комітет з фіскальних питань (CFA – Committee on Fiscal Affairs), 

який є одним з визнаних лідерів у розробці стандартів та інструкцій у сфері сприяння 

співробітництву з питань міжнародного оподаткування. До Комітету входять найкращі 

експерти з питань оподаткування усіх 30 країн – членів ОЕСР, які працюють у робочих групах 

за основними напрямами діяльності податкових адміністрацій. Завданням цього Комітету є 

усунення податкових заходів, які перешкоджають торгівлі та інвестиційним потокам, 

попередження подвійного оподаткування, протидія ухиленню від оподаткування та втечі від 

оподаткування, а також сприяння поширенню позитивної практики у сфері податкової 

політики та адміністрування. 

Україна є асоційованим членом Комітету зі сталі ОЕСР, Комітету з інвестицій 

(асоційований член під час розширеної сесії по роботі, пов’язаній з Декларацією про 

міжнародні інвестиції і багатонаціональні підприємства), включаючи Робочу групу з 

відповідального ведення бізнесу та Круглий стіл про свободу інвестицій, а також є 

асоційованим членом Інклюзивного механізму з протидії розмиванню бази оподаткування та 

виведенню прибутку з-під оподаткування (BEPS) Комітету фіскальних відносин. 

Поглиблення співробітництва України з ОЕСР надає можливість експертам надавати 

регулярні огляди різноманітних сторін економічної та фінансової діяльності нашої країни, 

таких як: інвестиційної політики, енергетичного сектору України, аграрної політики, 

державного управління на різних рівнях тощо. 
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Така співпраця дає можливість всебічно оцінити ефективність різноманітних сфер 

державного управління та економічних процесів у державі з метою реалізації інноваційних 

підходів у майбутньому. 

Ще одним позитивним аспектом членства в ОЕСР є застосування єдиної методології, 

що дозволяє країнам – учасникам використовувати її як надійний інструмент аналізу та 

прогнозу розвитку як національної, так і глобальної економіки. 

Зміни, які поступово вносяться в національне законодавство на базі принців 

розроблених ОСЕР, направлені на інтеграцію міжнародних стандартів та фінансову 

стабільність, які дають можливість Україні на рух в напрямі Європейського вектору інтеграції. 

Отже, взаємодія України з ОЕСР відображає сучасні пріоритетні напрямки 

трансформації фінансової та податкової системи України в умовах глобалізації. Існування 

міжнародних економічних відносин за межами світових «правил гри» неможливо, тому 

поступове втілення міжнародних стандартів та долучення до єдиного механізму прозорих 

правил ведення бізнесу є стратегічним напрямом розвитку національної фінансової системи. 

Список використаних джерел: 
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https://tax.gov.ua/diyalnist-/mijnarodne-/informatsiya-schodo-spivrobitnitstva-derjavnoi- 
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3. Угода між Урядом України і Організацією економічного співробітництва та розвитку 

про відновлення дії МЕМОРАНДУМУ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ між Урядом України 
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СЕКЦІЯ 2 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ НА АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Петченко М.В. 

к.е.н., доцент кафедри соціальних та економічних дисциплін факультету 2 

Харківський національний університет внутрішніх справ 

 

Зростання цифрової інформації та інструментів її обробки позначаються на 

результативності діяльності організацій, уможливлюють її вдосконалення та розвиток. Такий 

прогрес обумовлюється: 

покращенням доступу до інформації; 

широкими можливостями її обробки; 

зростанням прозорості процесів через моніторинг, спостереження, аналіз і контроль 

даних;  

зменшенням витрат часу, людських та фінансових ресурсів на організацію процесів; 

більш точної орієнтації та широких можливостей у пошуку ресурсів, клієнтів та 

постачальників; 

своєчасності (у режимі реального часу) отримання інформації для результативності 

реалізації організаційних процесів. 

https://tax.gov.ua/diyalnist-/mijnarodne-/informatsiya-schodo-spivrobitnitstva-derjavnoi-podatkovoi-slujbi/organizatsiya-ekonomichnogo-spivrobitnitstva-ta-rozvitku--oesr-/
https://tax.gov.ua/diyalnist-/mijnarodne-/informatsiya-schodo-spivrobitnitstva-derjavnoi-podatkovoi-slujbi/organizatsiya-ekonomichnogo-spivrobitnitstva-ta-rozvitku--oesr-/
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Інформаційні системи є атрибутом діяльності сучасних організацій всіх сфер. Звісно, 

кожна сфера діяльності потребує впровадження як загальновикористовуваних інформаційних 

систем, так і особливих, сформованих за потребою та функціональними задачами організації. 

В 1950 -х і 1960 -х роках авіакомпанії почали активну інноваційну діяльність та 

розробили власні ІТ -технології, щоб мати можливість обробляти бронювання рейсів та 

враховувати основні експлуатаційні вимоги. American Airlines заснували Sabre, Delta - 

Worldspan, Lufthansa - Lufthansa Systems. 

У роботі закордонних авторів [1] інформаційні системи на підприємствах 

авіаперевезень класифікуються за операціями (табл. 1). 

 

Таблиця 1 - Інформаційні системи авіапідприємств за видом операцій 

Операції Процедури інформаційної 

системи 

Значення результату 

Операції в аеропортах Інформування про рейси, 

пасажирів 

Швидке та достовірне отримання 

інформації на терміналі 

Експлуатація літаків Інженерія та технічне 

обслуговування  літаків 

Оперативні комунікації літаків 

Управління екіпажем 

Планування польоту 

Управління екіпажем та планом 

польотів, мінімізація небезпеки, 

голосовий зв’язок в режимі 

реального часу з екіпажем кабіни 

Операції з багажем Реєстрація багажу, обробка 

Відстеження багажу 

Швидка доставка багажу в 

аеропортах 

Пасажирські операції Розширена інформація про 

пасажирів 

Реєстрація на посадку 

Перевірка пасажирів 

Прискорення операцій 

оформлення пасажирів за 

допомогою  опцій 
самообслуговування 

Комерційне управління Лояльність клієнтів 

Управління тарифами 

Резервування, інвентаризація 

та продаж квитків 

Оптимізація доходів 

Збільшення клієнтської бази, 

економія ресурсів, 

результативність процесу 

прийняття рішень, пов'язаних з 

тарифами, збільшення продажів та 

контроль за фінансовими 

показниками 

Вантажні операції Управління  вантажами 

Управління бізнесом та 

доходами вантажоперевезень 

Митні операції 

Управління 

вантажоперевезеннями, контроль 

за переміщенням  вантажів по 

всьому світу, автоматизація 

ланцюжка  поставок, полегшення 
митного оформлення 

Безпека польотів Перевірка пасажирів 

Розширена інформація про 

пасажирів 

Максимальний контроль 

пасажирів 

Комунікації та 

інфраструктура 

Просування 

Управління інфраструктурою 

Мобільність 

Забезпечення електронного 

листування з клієнтами, які живуть 

у всьому світі 

Джерело: за даними [1] 

 

У роботі [2] автори встановлюють чотири етапи еволюції автоматизації комерційної 

авіації: 
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перша еволюційна стадія Aviation 1.0 - польоти відбувалися за правилами візуального 

польоту, слідуючи візуальним підказкам та сигналам, і практично не було жодної 

інструментальної допомоги пілотам; 

на другому етапі Aviation 2.0 - застосування електричних пристроїв; 

третій етап Aviation 3.0 - масове підключення електроніки в кабіну пілотів; 

Aviation 4.0 - розробка кібер-фізичних систем (CPS), які здатні допомогти у прийнятті 

рішення та самостійно виконувати завдання, створення цифрового та розумного літака. 

Приділяючи увагу Aviation 4.0, автори [2] наводять приклади кіберкомпонентів: 

прогноз погоди/трафіку, алгоритми планування/оптимізації польоту, повідомлення про 

технічне обслуговування/коди несправностей, реєстратор швидкого доступу (QAR) польоту 

та параметри системи, журнали дій з технічного обслуговування/результати випробувань, 

управління даними та інформацією в режимі реального часу, програмне забезпечення 

поінформованості про ситуацію та прийняття рішень тощо. В межах концепції Aviation 4.0 

пропонуються актуальні напрями застосування інформаційних систем: 

автоматизація польотів; 

надійність прогнозного обслуговування літаків; 

системи когнітивно-обчислювальних оцінок безпеки; 

оновлення інформації про погодні умови в режимі реального часу; 

покращення пошуково-рятувальних операцій, особливо в океанічному або віддаленому 

районі [2]. 

Слід зауважити, що підвищення безпеки авіаційних підприємств є одним із 

найважливіших завдань, адже, на відміну від інших галузей транспорту, авіаційні аварії 

призводять до значних втрат персоналу та майна. За даними розслідування авіакатастроф, 

близько 45% аварій були спричинені поганими погодними умовами. Тому фактори, що 

впливають на безпеку авіаційної галузі, дуже складні [3]. Інші автори підкреслюють, що 

авіаційна безпека визначається технічними характеристиками аерокосмічної продукції, 

метеорологічним середовищем та управлінням авіацією. Технічні характеристики літаків 

включають багато галузей, таких як проектування, виробництво, експлуатація та 

обслуговування літаків, і це є основою для забезпечення авіаційної безпеки [4]. 

Отже, застосування інформаційних систем в авіації є широким і охоплює технології 

автоматизації, Інтернет речей, штучного інтелекту, когнітивних обчислень, аналіз великих 

даних. При цьому, економічні процеси вимагають застосування ІС у забезпеченні 

конкурентоспроможності авіакомпаній, оптимізації витрат, ціноутворення та інших сферах 

прийняття управлінських рішень. Доцільним з цієї точки зору є звернення до інтелектуальних 

інформаційних систем. 
Список використаних джерел: 
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САМОИНВЕСТИРОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ НАКОПЛЕНИЯ АГРАРНОГО 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 

Тетеринец Т.А. 

к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и организации предприятий 

агропромышленного комплекса 

УО «Белорусский государственный аграрный технический университет» 

 

Одним из ключевых факторов, определяющих возможности и уровень накопления 

аграрного человеческого капитала, выступает самоинвестирование сельского населения. 

Несмотря на снижение абсолютной величины потребительских расходов, ее удельный вес в 

исследуемом интервале имеет устойчивую тенденцию роста и составляет на конец 2020 г. 36,3 

% от совокупного размера инвестиционных затрат. 

Интенсивность самовоспроизводства человеческого капитала обусловлена влиянием 

эндогенных и экзогенных факторов. Воздействие первых проявляется социально- 

экономическими императивами государства. Влияние экзогенных обусловлено волей и 

желаниями человека, состоянием социальной инфраструктуры, действенностью система 

трансфера знаний. В этом контексте особого внимания заслуживает анализ состава и 

структуры потребительских расходов сельского населения (таблица 1). 

 

Таблица 1. Состав и структура потребительских расходов сельского населения, % 

 

Состав потребительских расходов: 

Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

приобретение продуктов питания (без учета 

алкогольной и табачной продукции) 
42,9 43,0 41,2 39,6 39,6 39,3 

приобретение непродовольственных товаров 34,3 32,5 34,0 35,1 34,9 35,6 

оплата услуг 18,5 20,4 21,1 21,6 22,1 21,9 

Относительная величина инвестиционных затрат в 

совокупной величине потребительских расходов 
95,7 95,9 96,3 96,3 96,6 96,8 

Примечание: составлено автором на основании [1]. 

Данные таблицы 1. свидетельствуют об аккумулирования потребительских расходов 

сельского населения в долгосрочные инвестиции, обеспечивающие положительный прирост 

человеческого капитала. Реструктуризация элементов потребительских расходов отражает 

заинтересованность сельского населения в приращении своего потенциала. Увеличение доли 

услуг и непродовольственных товаров в составе потребительской корзины сельского 

населения в совокупности со снижением потребления продуктов питания выступает 

накопительным маркером инвестиционных затрат. Ориентация местных жителей на здоровый 

образ жизни, культуру питания, повсеместность использования мобильной и интернет-связи, 

повышение образовательного уровня при одновременном снижении трат на алкогольные и 

табачные изделия формирует основы не только развития существующего аграрного 

человеческого капитала, но и создает благоприятный задел формирования будущего 

человеческого потенциала. В этой связи определенный интерес вызывает детализация 

потребительских затрат сельского населения, позволяющая конкретизировать направления 

расходования средств (таблица 2). 
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Таблица 2. Детализированная структура потребительских расходов сельского 

населения, % 

Потребительские расходы: 
Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

продукты питания 41,2 41,5 39, 38,3 38,1 38,1 

одежда, обувь 8,7 7,9 7,8 7,9 7,5 6,4 

предметы домашнего обихода, бытовую технику и 

уход за домом 
7,0 6,7 6,8 7,4 7,4 7,6 

жилье 10,5 11,3 11,4 11,7 11,3 11,3 

здравоохранение 4,1 4,2 4,2 4,0 4,2 5,8 

образование 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 

культура, отдых, спорт 4,1 4,1 4,5 4,3 4,7 4,3 

транспорт 8,0 7,3 8,5 8,9 9,2 9,2 

связь 4,8 5,7 6,1 6,6 6,8 7,1 

прочие услуги, включая алкогольные напитки и 

табачные изделия 
10,6 10,4 10,1 9,7 9,8 9,3 

Примечание: составлено автором на основании [1]. 

Детальный анализ потребительских расходов, направленных на формирования и 

развитие аграрного человеческого капитала, существенным образом меняет сложившуюся 

картину. Наряду с позитивными факторами, выявляются негативные стороны, сдерживающие 

качественное приращение человеческого капитала в сельской местности. В числе последних 

можно отметить снижение затрат на образование; увеличение расходов на здравоохранение, 

обусловленное высоким уровнем заболеваемости, ростом цен на эти услуги; увеличение 

издержек на жилье, что вызвано повышением оплаты жилищно-коммунальных услуг, 

удельный вес которых возрос на 3 п.п; рост удельного веса в 1,5 раза услуг связи при 

одновременном снижении численности сельского населения свидетельствует о 

преобладающем воздействии стоимостного фактора. 

Определенный интерес вызывают прочие услуги, в которые включены также расходы 

на гостиницы, кафе и рестораны. В их совокупной величине доля общественного питания 

составляет почти 100 %. В некоторой степени это говорит о невысокой мобильности аграрного 

человеческого капитала и ограниченных возможностях трансфера накопленных знаний. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий открывает большие возможности 

безличностного общения, вместе с тем, доля сельского населения в возрасте от 6 до 72, 

использующего интернет, составляет 73 %, в то время как городского – почти 90 %. При этом 

только 40,4 % местных жителей полностью удовлетворены качеством этих услуг [2]. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о существующей необходимости контактного 

обмена информацией и необходимости качественной модернизации инфраструктуры 

аграрного человеческого капитала. 

Изучение инвестиционного потенциала саморазвития аграрного человеческого 

потенциала в контексте возможностей его капитализации свидетельствует о наличии 

объективных ограничений, сдерживающих этот процесс. Увеличение потребительских 

расходов на эти цели в большей степени обусловлено количественными (ценовыми) 

факторами, нежели их качественным проявлением. 
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ПРОЕКТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ «СОЗДАНИЕ 

ТРАНСГРАНИЧНОЙ ПЛАТФОРМЫ «БИЗНЕСТРАНС» КАК ФАКТОР 

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Силюк Т.С. 

к.э.н., доцент, доцент кафедры туризма и страноведения, 

Учреждение образования «Брестский государственный университет 

имени А.С. Пушкина» 

 

Международная техническая помощь (далее – МТП) – вид помощи, безвозмездно 

предоставляемой Республике Беларусь донорами МТП для оказания поддержки в социальных 

и экономических преобразованиях, охране окружающей среды, развитии инфраструктуры 

путем проведения исследований, обучения и обмена специалистами, передачи опыта и 

технологий, денежных средств, поставки оборудования и имущества, а также в форме 

проведения семинаров, конференций, общественных обсуждений. 

Программа трансграничного сотрудничества Польша–Беларусь–Украина на 2007–2013 

гг. реализуется в рамках Европейского Инструмента Соседства и Партнерства, который 

является инициативой Европейской Комиссии, и имеет целью развитие сотрудничества 

Европейского Союза и партнерских государств для обеспечения устойчивого регионального 

развития. 

1 декабря 2013 г. – партнеры – Высшая государственная школа им. Папы Яна Павла II в 

г. Бяла Подляска (Польша) и Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина 

(Беларусь) начали реализацию проекта «Создание трансграничной платформы «Бизнестранс» 

для поощрения и поддержки сотрудничества между бизнесом и научными учреждениями с 

целью установления более тесных взаимоотношений». Проект соответствует Приоритету 1: 

повышение конкурентоспособности приграничной территории; Мероприятию 1.1: улучшение 

условий для развития предпринимательства. Срок реализации проекта 2013–2023 г. (в т.ч. 2 

года с финансированием). Общий бюджет проекта составил 162 982, 4 евро. Доля белорусской 

стороны: 46471,77 евро (из них 41824,59 евро – средства ЕС). 

Территория проекта охватывает с польской стороны – поветы Хайнувка, Семятыче, 

Бяла Подляска, Влодава, с белорусской стороны – Брестский, Каменецкий, Пружанский, 

Малоритский районы. 

Стратегическая цель проекта – создание базы для развития инициатив трансграничного 

сотрудничества среди предпринимателей и учреждений науки на приграничной территории, 

активизации связей между бизнесом и наукой, стимулирования торговой, туристической и 

инвестиционной деятельности. 

Тактические цели проекта следующие: 

1) создание Трансграничной платформы сотрудничества Бизнестранс, состоящей из 

сайта (E-платформы) и Центра поддержки предпринимателей; 

2) проведение анкетирования предпринимательского сообщества на приграничных 

территориях, подготовка аналитического отчета, создание Справочника предпринимателя; 

3) укрепление сотрудничества между предпринимателями, работающими в 

приграничной зоне, и высшими учебными заведениями посредством изучения деятельности 

трансграничных субъектов хозяйствования, выявления проблем их функционирования, 

систематизации полученных данных, выработки путей совершенствования трансграничного 

сотрудничества. 

Конечными бенефициарами проекта выступают предприниматели, университеты, 

органы местного самоуправления. 

Реализация проекта призвана: повысить уровень приграничного сотрудничества; 

расширить количество инициатив, направленных на поощрение и поддержку сотрудничества 
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между бизнесом и научными учреждениями; создать инструменты для налаживания и 

укрепления сотрудничества предпринимателей на приграничных территориях; повысить 

уровень конкурентоспособности трансграничного региона. 

Данный проект имеет несколько аспектов: 

1) трансграничный аспект: проект создает фундамент трансграничного 

сотрудничества в общественном, экономическом и социокультурном аспектах; 

2) социальный аспект: проведение совместных исследований, организация 

консультативных встреч расширит сотрудничество между партнерами. Знания и навыки 

партнеров будет использован для улучшения условий социально-экономического развития 

приграничных территорий; 

3) экономический аспект: проект создаст основу для начала совместной деятельности 

предпринимателей по обе стороны границы, поспособствует развитию трансграничной 

территории, повысит ее конкурентоспособность; 

4) социокультурный аспект: проект позитивно влияет на преодоление взаимных 

предубеждений и стереотипов, повышает уровень взаимопонимания, целевые группы и 

конечные бенефициары расширяют свои знания. Население, проживающее на исследуемой 

территории, осознает пользу от интеграции приграничных регионов. 

В результате реализации проекта созданная трансграничная платформа «Бизнестранс» 

позволяет предпринимателям установить деловые контакты, облегчает им понимание 

нормативных требований по осуществлению трансграничной экономической деятельности, 

содействует выходу на приграничный рынок. Развитие трансграничного сотрудничества 

положительно отражается на экономическом развитии приграничных территорий, влечет 

создание новых рабочих мест. Сайт проекта (Е-платформа) позволяет сторонам установить 

торговые связи, разместить коммерческие объявления, найти партнеров, обменяться 

информацией. Центр поддержки предпринимателей осуществляет прямой контакт 

предпринимателей с консультантом. Справочник предпринимателя помогает 

предпринимателям в налаживании трансграничного сотрудничества. Проект повышает 

уровень информированности у предпринимателей, участвующих в консультативных встречах 

в Польше и Беларуси, у участников конференций по проблемам развития 

предпринимательства на трансграничных территориях Польши и Беларуси. 
Таким  образом,  реализация  проекта  «Создание  трансграничной  платформы 

«Бизнестранс» способствует улучшению условий для развития предпринимательства на 

приграничной территории, поддержке трансграничных процессов развития, активизации 

совместных научных исследований. 

 
ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ: ВИХІД ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ В УМОВАХ 

ПАНДЕМІЇ ЧИ КРИТЕРІЙ РИЗИКОВОСТІ ДЛЯ ДЕРЖАВИ? 

 

Рудик Н.В. 

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

 

Світова криза суттєво вплинула на розвиток та будь-які перспективи всіх сфер 

економіки. Очевидним стає залежність кожної сфери від суб’єктивних, іноді необгрунтованих 

рішень державних управлінців. Малий та середній бізнес, зокрема підприємництво, 

першочергово попадає під вплив кожного наступного суб’єктивного рішення, адже 

можливість покриття штрафів для даних суб’єктів господарювання є непосильною ношею і 

так в економічно скрутний час. Звісно мова йде про певний перелік сфер економіки, що попали 

в умови турбулентності. Зокрема сфери, які відповідають умовам перебування підприємців на 

першій, другій, третій та четвертій групі спрощеної системи оподаткування. Скрутні умови 

функціонування  малого  та  середнього  бізнесу  супроводжуються  додатковими 



25  

бюрократичними процедурами легетивного функціонування кожного підприємця. До таких 

відноситься саме необхідність ведення документообороту у паперовому вигляді. І хоча в 

умовах оперативного функціонування така необхідність умовно зникає, якщо партнери та 

контрагенти є виключно фізичні особи підприємці, то з необхідністю розширення списку 

контрагентів юридичними особами підприємцями – питання набуває досить гострого 

значення. І хоча на сьогодні ми можемо повноцінно стверджувати, що електронний 

документооборот є легетивним, на практиці - виникає цілий ряд ситуацій, що свідчать про 

подвійний підхід до трактування законодавства, а значить суб’єктивізм кожного учасника 

економічних та фінансових відносин. Так, фізичні особи підприємці, зіштовхуючись з 

питанням закриття власної справи та безпосередньо фізичної особи підприємця, потребують 

представлення документів у паперовому вигляді для реалізації ліквідаційної перевірки зі 

сторони податкових органів. Цей перелік документів включає в себе: всю первинну 

документацію (договори з контрагентами, а також акти виконаних робіт, видаткові накладні 

та інші), виписки з банківських рахунків, які були відкриті даним суб’єктом господарювання 

та заяву про їх припинення та інші. Ці документи сьогодні можуть бути отримані у 

електронному форматі, але й досі немає стовідсоткової гарантій, що вони будуть прийняті в 

такому форматі зі сторони податкових органів держави. Податківці відносять такий варіант 

закриття фізичної особи підприємця як ризиковий, що очевидно зумовлює більш пильне 

проведення ліквідаційної перевірки. 

В Україні значення малого бізнесу для економіки та необхідність його стимулювання 

усвідомлюють як на рівні наукового співтовариства, так і на рівні державного управління, 

тому спрощення адміністрування через визнаний всіма учасники економічних та фінансових 

відносин електронний документооброт спростить процеси адміністрування та бюрократизації 

малого та середнього бізнесу в умовах економічного спаду, що має перспективу перерости в 

рецесію. Бізнес потребує екстраординарних стимулів для підтримки діяльності та збереження 

робочих місць, а не створенню додатокових подвійних контролів зі сторони органів 

державного управління, що ускладнюють і без того досить громіздкі процеси функціонування 

в економіці. Урядом України оперативно приймаються рішення не лише про запровадження 

карантину, а й ухвалення пакету законів з підтримки бізнесу. 

По-перше, граничні обмеження обсягу прибутку підприємств, що обирають спрощену 

систему оподаткування, адаптовано до сьогоднішніх реалій, про необхідність чого писало 

багато дослідників починаючи з 2015 року. 

По-друге, встановлено податкові канікули для ряду податків та зборів, в тому числі 

єдиного внеску ти плати за землю. 

По-третє, призупинено нарахування штрафів та прийнято мораторій на проведення 

перевірок. 

Водночас наявні податкові інструменти використані в неповній мірі, цього недостатньо 

для підтримки економіки на стабільному рівні. Фактично, прийняті заходи спрямовані на 

підтримку функціонування, але не створюють стимулів для інвестиційної діяльності та не 

спрощують багаторічні складні бюрократичні процедури. Вони могли б бути спрощені, на 

приклад, забезпеченням податкових органів інструментарієм перевірки електронного 

документообороту у відаленному режимі, з метою спрощення процедури ліквідації фізичної 

особи підприємця. Такий інструментарій може нівелювати питання ризиковості зі сторони 

податкових органів та спростити численні адміністративні процедури в умовах пандемії для 

суб’єктів господарювання. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОПЛАТЫ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Кузьмина М.А. 

магистрант 

Тетеринец Т.А., 

к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и организации предприятий 

агропромышленного комплекса 

УО «Белорусский государственный аграрный технический университет» 

 

В различных странах мира сложились свои специфические особенности в системах 

мотивации труда работников. Практика применения разнообразных систем заработной платы 

за рубежом широка. Так, например, в Швеции получила распространение солидарная 

заработная плата (основной принцип — равная оплата труда за равный труд), Японии — 

оплата за стаж и рационализаторство, Германии — стимулирование роста 

производительности, США — оплата за квалификацию, Великобритании — оплата по 

индивидуальным контрактам, во Франции — индивидуализация заработной платы, в Италии 

— выплата коллективных и индивидуальных надбавок к отраслевой тарифной ставке и 

надбавки в связи с ростом стоимости жизни. Следует подчеркнуть, что при всем разнообразии 

все системы оплаты труда нацелены на повышение эффективности производства [1, с.138]. 

В странах с рыночной экономикой характерной чертой развития методов оплаты труда 

является сочетание индивидуальных и коллективных форм стимулирования. При этом 

основная заработная плата строится на учете квалификации и результатов индивидуального 

труда, а премирование — на общих итогах работы фирмы или ее подразделения. В этой связи 

используются два направления в системах стимулирования: рост производственных 

показателей и повышение качества рабочей силы. Системы, стимулирующие рост 

производительности труда, занимают одно из главных мест среди систем, направленных на 

стимулирование роста эффективности производства. 

Например, в Великобритании введена практика заключения договоров о 

производительности между администрацией предприятия и профсоюзами, которые 

представляют интересы работников. На основании таких договоров доходы, получаемые в 

результате роста производительности труда, делятся в соответствующей пропорции между 

предпринимателями и работниками, что позволяет повысить оплату труда, не увеличивая 

прямых производственных издержек [1, с.141]. В Германии при заключении коллективных 

договоров о повышении тарифных ставок основываются на прогнозах повышения 

производительности труда и цен. 

Исследование практики мотивации труда в восточногерманских сельскохозяйственных 

предприятиях показывает, что системы оплаты труда здесь состоят, как правило, из базовой 

ставки (70−80 % от общей суммы заработка) и зависящего от производительности труда 

компонента (доплаты за выработку, премии, участие в прибылях и т. д.), который составляет 

20−30 % общей суммы заработка. В качестве базовых критериев для начисления заработной 

платы принимаются: квалификация, профессиональный опыт и универсальность работника, а 

также требования к интеллектуальным и физическим способностям работника и к качеству 

выполнения работ. Премиальные системы материального стимулирования труда 

используются в том случае, если существует необходимость повышения творческой 

активности персонала, улучшения индивидуальных и коллективных результатов 

производственной деятельности. Использование гибких систем участия работников позволяет 

значительно повысить уровень оплаты их труда за счет реализации возможности роста 

производительности труда и прибыльности [1]. 
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Отметим наиболее распространенные направления стимулирования работников за 

рубежом с помощью премий: достижение высоких количественных результатов работы 

(объем производства продукции, масса прибыли); эффективное использование оборудования 

(отсутствие его простоев и поломок, высокая производительность, своевременный и 

качественный ремонт); высокое качество работы (сокращение числа рекламаций, потерь от 

брака, повышение надежности, улучшение потребительских свойств продукции); экономное 

расходование ресурсов (материальных, трудовых, энергетических, финансовых). 

Особый интерес представляет применяемая за рубежом система коллективного 

премирования. В ней часто задействуется принцип участия работников в результатах 

хозяйственной деятельности фирмы, под которым понимается коллективное премирование 

персонала с целью повышения производительности труда, снижения издержек производства, 

улучшения финансовых показателей функционирования фирмы. Такие системы получили 

широкое распространение в США, в частности системы коллективного премирования 

Скенлона и Раккера. Особенностью данных систем является ориентация на сотрудничество 

персонала фирмы, активизацию инициативы работников по сокращению потерь рабочего 

времени, повышение производительности труда и эффективности производства. Применение 

подобных систем коллективного премирования ведет к росту часовой выработки рабочих на 

15−20 %, а иногда и более. 

Следует отметить, что некоторые развитые страны постепенно отказываются от 

традиционных форм оплаты труда в зависимости от индивидуальной наработки. Это связано 

со сложностью измерения личного вклада отдельного рабочего в общий производственный 

процесс, с одной стороны, а с другой — на первый план выдвигаются задачи стимулирования 

сотрудничества внутри трудового коллектива, способностей их членов к перестройке, чувству 

ответственности за качество продукции [3]. 

Например, в Швеции упор делается на премиальные системы и поощрение успехов в 

производственной отдаче на уровне групп, в связи с чем переменная часть заработной платы, 

которая связана с общими результатами деятельности предприятия, увеличилась, а сдельные 

формы оплаты потеряли свое значение. Кроме того, в Швеции при формировании системы 

оплаты труда государство проводит политику «солидарной заработной платы», в основу 

которой положены такие принципы, как равная оплата за равный труд, сокращение разрыва 

между максимальными и минимальными размерами заработной платы, независимо от 

результатов хозяйственной деятельности предприятия. В этой связи в стране наблюдается 

незначительная дифференциация заработной платы между категориями работников, ее 

соотношение не превышает 1:2. 

Заслуживает внимания мотивационный подход в Германии, где в структуре заработной 

платы учитываются такие факторы, как психологическое напряжение и ответственность за 

организацию работы, ее качество, обеспечение функционирования оборудования. Это связано 

с тем, что в организации труда помимо гибкой формы оплаты большой упор делается на 

вознаграждение за совмещение профессий и взятие на себя дополнительной ответственности. 

Во Франции существуют следующие формы заработной платы на основе практики 

индивидуализации, которые могут сочетаться друг с другом: оплата за индивидуальную 

выработку; зарплата, включающая в себя гарантированный минимум (обычно 80 %) и 

переменную часть (около 20 %, но может варьировать от 10 до 50 %); заработная плата с 

фиксированной частью, зависящей от квалификации, и переменной - от результатов работы 

цеха или бригады и от успехов самого работника. Эта форма индивидуализации заработной 

платы может использовать все виды дополнительных надбавок (от выплат натуральными 

товарами до приобретения акций предприятия). При индивидуализации заработной платы ее 

размер зависит не от положения работника, а его личного вклада в производство. 

В ряде западноевропейских стран (Франция, Германия, Великобритания, Голландия, 

Италия) в качестве критериев для установления оплаты труда используются такие показатели, 

как объем и сложность производства, конкурентоспособность и объем продаж продукции, 
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условия труда, перспектива развития, образование и опыт работы, личный вклад работника в 

эффективность работы предприятия [2]. 

Исследования показали, что наряду с традиционной тарифно-окладной системой 

заработной платы все большее использование в практике зарубежных предприятий 

приобретают гибкие системы оплаты труда, что означает изменение размера заработной платы 

в зависимости от роста валового продукта, производительности труда, инфляции, внешнего 

торгового баланса на уровне государства в целом, а на уровне предприятия — в зависимости 

от итогов работы и эффективности производства. В настоящее время активно 

разрабатываются и используются системы оплаты труда, которые включают все факторы 

мотивации — материальное вознаграждение, сочетающееся с социально-психологическими и 

организационно-административными факторами (признание в коллективе, участие в принятии 

решений, делегирование полномочий, создание привилегий, продвижение по службе, 

формирование благоприятных условий труда и др.). 

Гибкие системы оплаты труда базируются преимущественно на методе грейдирования, 

где каждому грейду соответствует определенный размер оклада, или «вилка окладов», которая 

может периодически пересматриваться, но сама система грейдов остается неизменной [3]. 

По такому принципу действуют системы заработной платы: плавающих окладов; 

комиссионной оплаты, стимулирования труда работников «РОСТ», ВСОТРК («вилка» 

соотношений оплаты труда разного качества); метод «растяжек», система Э. Хея (балльный 

метод оценки должностей). 

Исследование зарубежного опыта мотивации труда позволяет сделать следующие 

выводы. Установлено, что системы заработной платы, способствующие повышению 

мотивации труда работников, разнообразны. Их применение и эффективное использование в 

практике сельскохозяйственных предприятий обусловлено рядом факторов (размеры 

предприятия, его специализация, категория персонала, его качественный состав и др.). 

Современные системы заработной платы, наиболее часто применяемые в практике 

зарубежных предприятий, предполагают гармоничную увязку индивидуальных и 

коллективных результатов труда с его оплатой на основе объективной оценки 

профессиональных компетенций и личностно-деловых способностей работника (уровень 

образования, квалификация, профессиональные навыки, личная ответственность, 

организаторские способности). Это способствует повышению заинтересованности персонала 

в конечных результатах труда и производства. 
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Інтелектуальна та активна частина суспільства держави, навіть без законодавчої чи 

податкової підтримки, лише завдяки ринковим механізмам спроможна знайти власний простір 

реалізації свого потенціалу. Яскравим прикладом такої «самоорганізації» в економіці України 

стало формування цілої галузі – індустрії високих технологій або ІТ-індустрії. 

Знищення старих принципів господарювання, тривалий шлях демократичних реформ, 

а також потужний інтелектуальний та освітній потенціал зумовили виникнення вітчизняного 

ІТ-ринку. Протягом минулого століття наші співвітчизники впевнено демонстрували світу 

зданість бути першими в освоєнні інновацій. Так, перший компютер у Європі був 

презентований у 1951 році українцем Сергієм Лебедєвим, перша Цифрова напівпровідникова 

керуюча машина широкого призначення «Дніпро» (ЕОМ )була створена у 1961 році Віктором 

Глушковим. У 1964 році Віктор Глушков створює перший в СРСР компютер «Промінь» для 

інженерних обчислень. Саме в Україні вперше у 1976 році був розроблений сигнальний 

процесор для цифрового сигналу. 

Розвиток ринкових відносин перш за все пов'язаний з розвитком тих галузей економіки, 

продукція яких є конкурентоспроможною на внутрішньому та, насамперед, зовнішньому 

ринках. Наявність попиту на зовнішньому ринку, а тaкож відсутність залежності ІТ-бізнесу 

від державних органів, сприяли швидкому розвитку галузі. Також однією з причин активного 

вливання нових інтелектуальних сил у галузь стала нестабільність національнох валюти, 

стрімке зниження реальних доходів населення в інших галузях економіки, і, як наслідок, 

бажання працівників отримувати чесно зароблені кошти за виконану роботу у доларовому 

еквіваленті. 

ІТ-індустрія приносить державі більше ніж просто тверду валюту. Українці вбачають у 

високих технологіях запоруку високотехнологічної та добре оплачуваної роботи у себе в 

країні, безперечної та незворотньої інтеграції у світову економіку, можливість покращення 

життєвих умов фактично в усіх напрямках від онлайн-сервісів до електронного урядування, 

розмних машин, будинків та міст [1]. 

Розвиток ІТ-ринку розпочався в Україні з аутсорсингу. І вже за кілька років деякі ІТ- 

аутсорсинг компанії, засновані в Україні, виросли до технологічних гігантів з офісами по 

всьому світу. Це такі компанії: Ciklum, DataArt, Infopulse, Lohika, Miratech, SoftServer. Дуже 

яскравим прикладом стрімкого зростання є AOG-сервісна ІТ-компанія з Черкас, яка залучила 

близько 5000 фріланс-інженерів менше ніж за три роки діяльності. Протягом останніх 15 років 

закордонні аутсорсингові компанії, такі як EPAM, GlobalLogic, Luxoft створили по кілька 

офісів в Україні, які зараз знаходяться на позиціях головних R&D хабів (центрів) для цих 

глобальних провайдерів ІТ-послуг. В усіх аутсорсингових компаніях працевлаштовано більше 

ніж 50 тисяч інженерів (близько 60% від усіх інженерів), що живуть в Україні [4]. 

На сьогодні в Україні офіційно зареєстровано більше 1000 достатньо великих ІТ- 

компаній. Серед них, а також з урахуванням дрібних підприємств станом на січень 2019 р., 

відповідно до класифікації видів економічної діяльності в Україні, працювало 8371 ІТ- 

підприємств. Зокрема, 479 працювали над розробкою програмного забезпечення, 4890 

займалися комп’ютерним програмуванням, консультуванням та повязаною з ними діяльністю, 

1193 компаній працювали над обробленням даних, розміщенням інформації на веб-вузлах і 

повязаною з цим діяльністю та веб-порталами [2]. 
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Стосовно доходу та сплачених до бюджету податків є досить різні дані. У середньому, 

за отриманими від Державної фіскальної служби даними, сума сплачених ІТ-компаніями 

податків у 2017-2020 рр. зростала щороку на 27% і наразі досягла 4,1 млрд гривень. У 2021 

році ця тенденція зберігається. Також значна кількість ІТ-спеціалістів співпрацюють з 

компаніями за контрактом у якості фізичних осіб-підприємців й самостійно сплачують єдиний 

податок. Обсяг його надходжень зростав у середньому на 58.8% протягом 2019-20 рр. і 

становив 3,2 млрд гривень у 2020. 

За перше півріччя 2021 року сума внесених українською ІТ-індустрією податків зросла 

на 30,1% і склала близько 5 млрд гривень, прогнозується, що до кінця року вона становитиме 

9-10 млрд гривень, які підуть як до місцевого бюджету, так і бюджету країни. 

Відповідно до проведеного в рамках дослідження опитування, оплата послуг 

спеціалістів займає 80-85% витрат компаній. 

Значна частка податків, пов’язаних з витратами на оплату послуг, пояснюється більшим 

доходом представників галузі порівняно з іншими сферами. Згідно з отриманими даними, у 

2020 році дохід співробітників, що перебували у трудових відносинах з компаніями, 

перевищував середню зарплату в 7 разів, а дохід ФОП — у 7,8 разів. 

Крім того, стрімко зростає значущість ІТ-послуг в структурі українського експорту. 

Так, у 2020 році комп’ютерні послуги посіли 3-тє місце серед експорту послуг з України, а за 

результатами першого півріччя 2021 року обігнали трубопровідний транспорт і стали другою 

найбільшою галуззю з експорту послуг, займаючи понад 20% від усіх послуг, що 

експортуються Україною [3]. 

Відповідно до опитування компаній, абсолютна більшість доходів вітчизняного ІТ- 

бізнесу має іноземне походження, переважно розробники співпрацюють з США, Великою 

Британією, Німеччиною, Канадою, Ізраїлем, Швецією та Швейцарією. 

Щороку ринок зростав в середньому на 19% і на кінець 2020 року налічував вже 127 

тис. осіб. Лише за минулий рік кількість зайнятих на ринку зросла на 27 тис. фахівців. Так, 

молода для країни галузь сьогодні стає важливим елементом сучасного іміджу держави: понад 

100 представників списку найуспішніших компаній світу «Fortune 500» є клієнтами 

вітчизняного ІТ-бізнесу, провідна міжнародна організація Global Sourcing Association 

відзначає Україну найкращою країною-постачальницею ІТ-послуг до Британії. 

Експорт продукції інформаційних та комунікаційних технологій зайняв третє місце із 

сумою 5 млрд доларів США у загальному рейтингу українських екпортерів після аграрного 

сектору та металургії (17 та 14,3 млрд доларів США, відповідно). До 2023 р. очікується вихід 

продукції ІТ на другу позицію в експорті, залишивши попереду лише продукцію сільського 

господарства. Це в той час, коли в Україні йде війна і погані умови для ведення бізнесу майже 

в усіх галузях у кращому випадку не змінюються. 
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У багатьох країнах світу останнім часом спостерігаються важливі інституціональні 

зміни в сферах, які раніше знаходились в державній власності і в рамках державного 

управління. Зокрема, це – електроенергетика, автодорожній та залізничний транспорт, 

комунальне господарство, аеропорти, магістральні трубопроводи, а також об’єкти соціальної 

інфраструктури. Сьогодні держава надає в довго- та середньострокове користування 

приватним компаніям об’єкти цих галузей, використовуючи право регулювання та контролю 

за їхньою діяльністю. 

У сучасному розумінні партнерство державного і приватного секторів означає таку 

форму співпраці між державними органами влади та світом бізнесу, що має на меті 

забезпечити фінансування, будівництво, відновлення, управління або утримання 

інфраструктури чи надання суспільних послуг. Відмінною характеристикою державно- 

приватного партнерства є те, що воно формується для досягнення як соціально важливих, так 

і економічно вигідних цілей. 

Термін «державно-приватне партнерство» (ДПП) застосовується з початку 90-х років 

ХХ століття, хоча не можна казати про існування єдиної європейської моделі ДПП. 

Партнерство державного і приватного секторів має різні форми відповідно до ступеню 

залучення приватного та державного секторів та рівня ризику, який приймають на себе 

сторони. 

По-перше, це – контракти, які держава укладає з приватними компаніями: на виконання 

робіт та надання суспільних послуг, на поставку продукції для державних потреб тощо. В 

Україні серед органів державної влади досить поширена система короткострокових 

контрактів. 

По-друге, орендні (лізингові) відносини, що виникають у зв’язку з передачею державою 

в оренду приватному сектору своєї власності: будівель, виробничого обладнання тощо. В 

якості оплати за користування державним майном приватні компанії сплачується орендна 

плата. 

По-третє, державно-приватні компанії. У даному випадку участь приватного сектору в 

капіталі державного підприємства передбачає акціонування (корпоратизацію) і створення 

спільних підприємств. В такому випадку ступінь участі приватного сектору в прийнятті 

адміністративно-господарських рішень визначається його часткою в акціонерному капіталі. 

Чим менша частка приватних інвесторів у порівнянні з держаними, тим менше самостійних 

рішень вони можуть приймати без втручання держави. 

Контракти передбачають проектування і будівництво об’єкту для надання послуги. 

Типова термінологія для таких контрактів описує в цілому і їхні функції. Контракти, в яких 

передбачено декілька функцій, є концесійними, або контрактами проектування – будівництво 

– фінансування – експлуатація (“Design – Build – Finance – Operate”), оскільки охоплюють всі 

вищевказані елементи: фінансування, проектування, будівництво, управління і технічне 

обслуговування. Переважно подібні види контрактів фінансуються за рахунок споживачів 

(наприклад, плата за питну воду, газ та електрику, громадський транспорт тощо, однак це не 

поширюється на соціальні проекти державно-приватного партнерства в таких сферах як 

охорона здоров’я, освіта, оборона). 
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Державні органи влади запроваджують також різні форми партнерства з приватним 

сектором для адміністрування суспільних послуг, особливо на місцевому рівні. Тому суспільні 

послуги, пов’язані з переробкою відходів або водо- чи енергопостачанням все більше 

довіряються структурам, які можуть бути державними, приватними, або їх поєднанням [1]. 

Через складність та різноманітність форм і моделей взаємодії держави і приватного 

сектору, що застосовуються у практиці господарювання, єдиний критерій для їхньої 

класифікації як у зарубіжній, так й вітчизняній літературі відсутній. Найбільш відомі 

класифікації форм ДПП наведені у таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Найбільш поширені класифікації форм ДПП 

 
Ознака Форми ДПП Джерело (автор) 

Обумовленість 

контрактом партнерської 

взаємодії 

Інституціональні 

Договірні (контрактні) 

Європейська 

комісія ООН 

Ступінь ризику, який 

передається приватному 

партнеру 

Контракти на управління та договори 

(оренди); Концесії; Нові проекти; 

Продаж активів 

Світовий банк 

Характер завдань, що 

вирішуються в межах 

конкретного ДПП 

Організаційні моделі; Моделі 

фінансування; Моделі кооперації; 

Змішані 

Айрапетян М. С. 

Форми власності, 

управління та 

фінансування 

Модель оператора; Модель кооперації; 

Модель концесії; Договірна модель; 

Модель лізингу 

Сільвестров С. 

Організаційна форма Контрактні форми; Концесійні угоди та 

близькі до неї форми; Форми спільних 

підприємств 

Варнавський В. 

Обсяг функцій, ризику та 

відповідальності, що 

приймає на себе 

приватний партнер 

Контракти на управління та утримання; 

Контракти на обслуговування та 

експлуатацію; Контракти на 

проектування, будівництво, 

фінансування та експлуатацію 

Казахстанський 

центр державно- 

приватного 

партнерства 

 

За останні роки реалізовані тисячі великих і малих, успішних і невдалих концесійних 

проектів. Концесійне законодавство існує більш ніж в 120 країнах світу з різним суспільним і 

державним устроєм. Спектр об’єктів, збудованих у рамках концесійних угод, надзвичайно 

широкий: від грандіозного проекту століття «Євротунель» вартістю 15 млрд. дол США до 

контрактів муніципальних органів влади у сфері дозвілля і відпочинку вартістю в декілька 

тисяч доларів. Більше всього концесій відмічається у сферах водопостачання, газового і 

енергетичного господарства, автодоріг та залізниць, міського будівництва тощо. 

За результатами дослідження Світового банку [2], яке стосувалось реалізації 65 великих 

проектів державно-приватного партнерства в секторі комунального водопостачання та 

водовідведення на основі таких форм ДПП, як контракти на управління, договори концесії та 

оренди, протягом останніх 15 років в 32 країнах, що розвиваються, і країнах з перехідною 

економікою, найбільші успіхи приватних операторів полягають у підвищенні ефективності 

господарської діяльності та якості послуг. 

Віднедавна проекти державно-приватного партнерства поширюються на ті сфери, в 

яких значно зросло фінансове навантаження з точки зору традиційних обов’язків та функцій, 

покладених на державний сектор, зокрема це стосується управління відходами. 
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Наріжним каменем партнерства державного і приватного секторів є умова, за якою 

управління ризиками покладається на партнера, який має для цього найкращі можливості. 

Таким чином, при формуванні партнерства сторони оптимально розподіляють між собою 

зобов’язання та ризики для обопільної вигоди. Важливим фактором, що впливає на успіх 

проекту ДПП, є боротьба з ризиками, які виникають під час реалізації проекту. В Україні поки 

що не існує чіткої методології, на базі якої можливо створити схему боротьби з ризиками. 
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На сьогоднішній день розвиток економіки України досить сильно залежить від 

активності малих та середніх підприємств. Тож, спрощена система оподаткування є 

інструментом підтримки суб’єктів господарювання, метою запровадження якої є зниження 

податкового навантаження, спрощення механізму адміністрування та сплати податків, спроба 

подолання тіньової економіки, створення нових робочих місць тощо. 

Дослідження особливостей формування спрощеної системи оподаткування, обліку і 

звітності шляхів висвітлено в значній кількості наукових праць таких авторів, як М. Б. 

Судомира, Т. О. Мацелик, О. В. Панасюк та інших. Проте, незважаючи на значну кількість 

наукових досліджень, питання, що стосується єдиного податку залишається актуальним та 

потребує подальшого дослідження у зв’язку із розвитком суспільних відносин. 

Варто зазначити, що спрощена система оподаткування, обліку та звітності – це 

особливий механізм справляння податків і зборів, що являє собою заміну сплати окремих 

податків і зборів на сплату єдиного податку, та одночасно, веденням спрощеного обліку та 

звітності [1, с. 87]. 

Єдиний податок – це місцевий податок, який сплачується фізичними особами – 

підприємцями або юридичними особами, які перебувають на даній спрощеній системі 

оподаткування. Цей податок передбачає спрощений облік доходів і витрат, а також замінює 

собою сплату і розрахунок деякої кількості обов’язкових податків і зборів, які сплачуються в 

державі відповідно до Податкового кодексу України. Єдиному податку властиві фіскальна та 

стимулююча функції. Фіcкaльнa: peaлізyєтьcя чepeз пoдaткobий кoнтpoль тa пoдaткoві caнкції. 

Зaвдяки їм пoдaтки збиpaютьcя в мaкcимaльниx cyмax, a тaкoж здійcнюєтьcя пepeшкoджaння 

щoдo їxньoї нecплaти, натомість стимулююча функція визначається метою введення єдиного 

податку, якою є стимулювання розвитку суб’єктів господарювання шляхом створення 

сприятливих умов його оподаткування, що є проявом захисту прав підприємців з боку держави 

[2, с. 285]. У контексті деяких євроінтеграційних процесів та адаптації українського 

законодавства до законодавства ЄС, відбувається значна кількість змін у Податковому кодексі 

України, в тому числі внесення змін, що стосуються спрощеної системи оподаткування, обліку 

та звітності, що обумовлена вітчизняними політичними, економічними та соціальними 

реаліями. 

http://ppi.worldbank.org/
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Застосування спрощеної системи оподаткування надає суб’єкту підприємництва певні 

переваги: 

– спрощення процедури та порядку реєстрації платника податку: 

– можливість переходу на систему спрощеного оподаткування з початку будь-якого 

кварталу; 

– зменшення кількості розрахунків, які пов’язані з визначенням суми податку; 

– вибір сплати ПДВ; 

– спрощення ведення бухгалтерського обліку та спрощення форм фінансової звітності, 

передбачених стандартами бухгалтерського обліку [3, c. 120]. 

Водночас, є недоліки спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності: певна 

неузгодженість нормативно-правової бази, неможливість використання спрощеної процедури 

оподаткування для суб'єктів господарської діяльності, які на невелику суму перевищили поріг 

за масштабами діяльності, попри те, що не враховано, чи фактично отримано даний дохід за 

звітний період, чи ні. 

В умовах сьогодення, на виконання Указу Президента України від 17.10.2019 р. № 

761/2019 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення сприятливих умов для діяльності 

фізичних осіб – підприємців» прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та 

логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», який зокрема змінює граничні 

розміри обсягів доходів суб’єктів господарювання І, ІІ та ІІІ груп спрощеної системи 

оподаткування [4]. 

Протягом 2016-2021 років збільшився розмір мінімальної заробітної плати у 4 рази 

(з 2021 грн до 6000 грн), ставки данного податку для платників ІІІ групи збільшено з 2 до 3 % 

- для платників ПДВ та з 4 до 5 % - для неплатників ПДВ, а також за період з 2016 року по 

2021 рік індекс споживчих цін в Україні за розрахунками Мінекономіки склав 105,0 % [5]. в 

останні роки були внесені зміни до лімітів обсягів доходів підприємців на спрощеній системі 

оподаткування, а саем: для I групи – з 300 тис. грн. до 1 млн. грн., для II групи – з 1,5 млн. до 

5 млн. грн., для III групи – з 5 млн. до 7 млн. грн. [4]. 

Прийняті в останні роки законопроекти мають значний позитивний вплив, що 

полягає у зменшенні тінізації державної економіки та підвищення ефективності 

функціонування спрощеної системи оподаткування для суб’єктів господарювання. Можна 

зробити висновок, що на сучасному етапі спрощена система оподаткування має і негативні 

аспекти функціонування, і позитивні. Варто зазначити, що у сучасній політичній, економічній 

та соціальній ситуації держава потребує удосконалення спрощеної системи оподаткування, що 

передусім полягає в удосконаленні нормативно-правового регулювання, що стосуються 

єдиного податку та зменшення податкового навантаження; розробленні інструментів 

стимулювання розвитку підприємництва тощо. 
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У сучасних реаліях управління обіговим капіталом підприємства, що займається 

наданням послуг найчастіше зводиться до балансування між вихідними і вхідними грошовими 

потоками, зокрема виплатами кредиторам і отриманням коштів від клієнтів (управління 

ліквідністю). Важливим у цьому аспекті є організація якісного процесу погашення 

дебіторської заборгованості та зниження ризику виникнення безнадійної дебіторської 

заборгованості. 

Особливої актуальності ця тема набуває в кризовий період розвитку економіки. 

Приміром, якщо бізнес-модель побудована на фінансуванні операційної діяльності коштом 

майбутніх надходжень від дебіторів, маржа невелика, а гроші з обігу вимиваються, зокрема, 

через обслуговування довгострокових кредитів (фінансовий лізинг тощо), то несподівана 

відстрочка в оплаті або навіть банкрутство великих контрагентів може суттєво вплинути на 

бізнес. Щоб уникнути таких ситуацій, бізнес завжди повинен мати альтернативні сценарій 

виходу із такої ситуації. 

Якщо підприємство в змозі вибудувати бізнес-модель таким чином, щоб оптимізувати 

(зменшити) вкладення в обіговий капітал, то, з одного боку, вивільняться «пов’язані» гроші й 

у такий спосіб можливо зміцнити грошову позицію (що надважливо в моменти кризи), а з 

іншого, якщо будуть рівними інші умови, можливо збільшити рентабельність вкладеного 

капіталу і посилити свою конкурентоспроможність. 

Отже, обіговий капітал - капітал, яким володіє компанія і використовує його для 

фінансування поточної діяльності: 

Обіговий капітал (ОК) = обігові активи (ОА) – поточні зобов’язання (ПЗ) [2]. 

Для оцінки ефективності використання обігового капіталу, зазвичай, використовують 

два напрями. Перший – оцінка операційного та фінансового циклів підприємства, другий – 

оцінка ліквідності підприємства. Основними інструментами оцінки служать показники, 

наведені в табл. 1. 

Основною сферою діяльності АТ «Дніпропетровськгаз» є розподіл природного газу 

споживачам Дніпропетровської області. На сьогодні рівень газифікації регіону становить 

81,4%. Природний газ отримують більш ніж 600 тисяч сімей та 1,6 тис. підприємств, установ 

і організацій. Компанія є однією з провідних серед підприємств нафтогазової галузі України з 

розподілу природного газу. Обсяги розподілу природного газу у 2020 році становили більш 

ніж 1,6 мільярдів кубометрів [1]. 

http://www.me.gov.ua/News/Detail?id=8ae75c68-
http://www.me.gov.ua/News/Detail?id=8ae75c68-
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Таблиця 1 – Показники оцінки ефективності використання обігового капіталу 

 
Показник Зміст 

Коефіцієнт 

поточної 

ліквідності 

Співвідношення обігових активів до поточних зобов’язань підприємства. 

Цей показник оцінює платоспроможність компанії на момент формування 

балансу. Вважається, що коефіцієнт ліквідності в межах від 1 до 2 є 

оптимальним. 

Коефіцієнт 

термінової 

ліквідності 

Співвідношення обігових активів за вирахуванням запасів до поточних 

зобов’язань. Запаси є найменш ліквідним оборотним активом компанії. 

Прийнятним вважається якщо коефіцієнт ліквідності наближений до 1. 

 

Оборотність 

обігового 

капіталу 

Відношення виручки від реалізації продукції до середнього значення за 

розрахунковий період оборотних активів компанії. 

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу показує число оборотів, які 

оборотні кошти роблять за плановий період (Швидкість обороту), що 

характеризує ефективність використання робочого капіталу компанії. 

 
Тривалість 

обороту 

запасів 

Відношення собівартості проданої продукції до середнього значення за 

розрахунковий період запасів підприємства. 

За допомогою цього коефіцієнта розраховується скільки разів за період ми 

продаємо величину наших середніх запасів. Високе значення цього 

коефіцієнта вказує на те, що у компанії немає надлишкових 

непродуктивних запасів. 

Тривалість 

обороту 

дебіторської 

(Дт) 
заборгованості 

Відношення продажів в кредит до середнього значення за розрахунковий 

період дебіторської заборгованості. Коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгованості показує, скільки разів за період (рік) організація отримала 

від покупців оплату в розмірі середнього залишку неоплаченої 

заборгованості. Показник вимірює ефективність роботи з покупцями в 

частині стягнення дебіторської заборгованості, а також відображає 

політику організації щодо продажів в кредит. 

Тривалість 

обороту 

кредиторської 

(Кт) 

заборгованості 

Відношення покупок в кредит до середнього значення за розрахунковий 

період кредиторської заборгованості. 

Оборотність кредиторської заборгованості - це показник швидкості 

погашення організацією своєї заборгованості перед постачальниками і 

підрядниками. Даний коефіцієнт показує, скільки разів (зазвичай, за рік) 

фірма погасила середню величину своєї кредиторської заборгованості. 

Джерело: складено автором 

На прикладі АТ «Дніпропетровськгаз», використовуючи його звітність, зокрема, баланс 

(Звіт про фінансовий стан) [1]; звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) [1]; звіт 

про рух грошових коштів (за прямим методом) [1] розраховано вищевказані показники (табл. 

2). 

Результати розрахунку основних показників обігового капіталу за 2019 і 2020 роки АТ 

«Дніпропетровськгаз» (табл. 2) свідчать, що суттєвих змін зазнали лише два з них: тривалість 

обороту дебіторської заборгованості та оборотність капіталу. Інші ж показники в 2020 році 

залишились приблизно на одному рівні в порівнянні з аналогічними показниками 2019 року. 
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Таблиця 2 – Показники оцінки ефективності використання обігового капіталу на прикладі 

АТ «Дніпропетровськгаз» 

 

Показники 2019 2020 Абсолютне відхилення 

 
Коефіцієнт поточної ліквідності 

 
0,20 

 
0,34 

 
0,14 

Коефіцієнт термінової ліквідності 0,20 0,33 0,13 

Тривалість обороту запасів 39,21 40,41 1,20 

Тривалість обороту Дт заборгованості 10,24 17,81 7,57 

Тривалість обороту Кт заборгованості 0,57 0,56 -0,01 

Оборотність обігового капіталу 1,36 2,36 1,00 

Джерело: розраховано автором 

 

Збільшення тривалості обороту дебіторської заборгованості вигідне для підприємства, 

тому що це допоможе: 

- вибудувати довгострокові взаємовигідні відносини зі своїми клієнтами(на ринку 

газової промисловості, враховуючи, що в останній час, це стало актуальним, адже почала 

з’являтись конкуренція); 

- збільшити обсяг продажів, а при правильному управлінні дебіторською 

заборгованістю - збільшити прибутки. 

Збільшення обороту обігового капіталу Товариство досягло завдяки темпу зростання 

обсягів продажів, який випереджає темп зростання оборотних коштів. 

Отже, аналіз показників поточної ліквідності, термінової ліквідності, тривалість обороту 

запасів, тривалість обороту дебіторської заборгованості, тривалість обороту кредиторської 

заборгованості, оборотність обігового капіталу, свідчить, що управління обіговим капіталом 

зазнало суттєвих змін у 2020 році, завдяки ефективному підходу до роботи з контрагентами 

акціонерного товариства, що також вплинуло на скорочення періоду обороту дебіторської 

заборгованості. 

Список використаних джерел: 

1. АТ «Дніпропетровськгаз». 2021. URL: https://dp.dsoua.com/ua 

2. WORKING CAPITAL MANAGEMENT: Concepts, Current assets management, 

Operating cycle, Estimating WC needs, Determinants, Advantages Paperback. May 22. 2018. 

 
 

ФOРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНOГO МЕХАНІЗМУ МОТИВАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Федоренкова Д.В. 

студентка 3 курсу 

Науковий керівник: Сакун Л.М. 

к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

Кременчуцький національний університет 

ім. М. Остроградського 

 

Метою дослідження є розробка практичних рекомендацій щодо напрямів покращення 

механізму мотивації на ПрАТ «Кременчукм’ясо». 

Після аналізу трудових показників ми спостерігаємо спад виробництва, зменшення 

середньорічного виробітку робітника та підвищення трудомісткості продукції. 
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Єфективність застосування робочого часу працівниками є головним аспектом, який 

впливає на рівень продуктивності праці. 

На ПрАТ «Кременчукм’ясо» у 2019 році кількість відпрацьованих годин одним 

робітником пішов на спад, а у 2020 зріс на 3,52%. За три роки зниження показника відбулося 

на 0,44%. 

Результaтивність використання працівником фонду робочого часу у 2019 році 

збільшилася порівняно з 2018 та знизилася у 2020 році на 4,97% (рис.1). Підвищення за 3 роки 

становило 5,18%. 

 

Рис. 1. Коефіцієнт результативності використання фонду робочого часу 

За інтенсивністю руху робітників можнa провести аналіз результативності системи 

мотивації персоналу. 

Провівши аналіз рівня плинності кадрів на підприємстві за 2018-2020 роки можна 

зробити висновок, що нормативне значення перевищене. 

Найбільш поширеними видами мотивації на підприємствах є матеріальна та 

нематеріальна мотивація. 

Заробітна плата – це основний інструмент мaтеріальної мотивації. Протягом останніх 

трьох років цей показник збільшився, що є позитивною тенденцією для заохочення робітників. 

З боку працівника результативність системи оплати праці оцінюють за допомогою 

таких показників: 

1 ) Показник конкурентоспроможності заробітної плати. 
 

Рис. 2. Динаміка показника конкурентоспроможності заробітної плати 

2) Співвідношення середньої заробітної плати із соціальними стандартами. 
 

Рис. 3. Співвідношення середньої заробітної плати із соціальними стандартами 

Аналіз свідчить про те, що фонд оплати праці робітників підприємства зріс на 34,41%. 

Також можнa спостерігати зростання фонду основної заробітної плати на 59,56%, зниження суми 
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заохочувальних та компенсаційних виплат на 19,76% та зниження додаткової на 22,52% та з (рис. 

5). 
 

Рис. 4. Аналіз структури фонду оплати праці на товаристві за 2018–2020 роки 

З результатів моніторингу працівників на підприємстві були розроблені заходи з 

покращення механізму мотивації (табл.1) 
 

Табл 1. Заходи з покращення механізму мотивaції на ПрАТ «Кременчукм’ясо» 

Перелік заходів Результат 

1.Зростання мотиваційної ролі 

заробітної плати. 
1.Працівник зацікавлений у зростанні ефективності 

своєї роботи. 

2. Ефективне використання 

робочого часу. 
2. Зростання продуктивності праці 

3. Поліпшення робочих умов. 
3.Робітник почуває себе у затишку та комфорту, отже 

зростає єфективнисть праці. 

4. Оновлення основних фондів 4. Зростання робочої продуктивності. 

5. Покращення умов для соціальної 

діяльності 

5.Створюється дух колегіальної команди на 

покращених робочих місцях 

6. Організація харчування 
6. Задоволення потреб працівників, а отже підвищення 

ефективності праці. 

7. Виділення грошей на навчання 
працівників 

7. Зростання кваліфікації працівників та кар’єрний 

ріст. 

Підвищення працездатності робітників вплине на розмір чистого доходу. Розроблено 

мaтематичну модель залежності чистого доходу підприємства від групи факторів, проведено 

апроксимацію тренду. З усіх отриманих результатів взято до уваги модель залежності розміру 

чистого доходу від показника стимулювання матеріальної зацікавленості. Абсолютний 

приріст чистого доходу, тобто величина сукупного річного економічного ефекту від зростання 

показника стимулювання мaтеріальної зацікавленості, становило 28 489,61 тис. грн. 
Список використаних джерел: 

1. Павловська Н. Щодо посилення мотивації до праці. Україна: аспекти праці. 2010. 

№ 3. С. 16–20 с. 

2. Причепа І. В., Яворська К. Л. Формування мотиваційного механізму стимулювання 

персоналу. Ефективна економіка. 2019. № 5. URL: https://doi.org/10.32702/2307-2105- 

2019.5.57 (дата звернення: 24.10.2021). 

3. Столбуненко Н.М., Іванчо В.А. Ринкова економіка. 2019. Том 18. Вип. 3 (43). С. 

217–232. (дата звернення: 24.10.2021). 
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Соціально-економічні перетворення у сучасному суспільстві, його інформатизація, 

динамічні зміни ринкового середовища сприяли суттєвому оновленню напрямків професійної 

діяльності фахівців та зумовили необхідність технологічної модернізації бізнес-процесів на 

підприємствах туристичної галузі, підвищить їх конкурентоспроможність [1, с.46]. 

Вдосконалення організаційної структури туристичних підприємств має забезпечувати 

можливість інтеграції інформаційних ресурсів не тільки окремих філій та агенцій, але й їх 

клієнтів, контрагентів та інших суб’єктів, що здійснюють документообіг, систематизацію та 

узагальнення даних економічного характеру. В роботі підприємств туристичної галузі все 

більшого значення набувають інформаційно-комунікативні технології (ІКТ), які стають мовою 

для спілкування контрагентів, розташованих у різних куточках світу, тим самим 

розширюються межі бізнес-середовища. Важливість ІКТ відчувається практично у всіх сферах 

діяльності туристичних підприємств, вони розкривають нові можливості у менеджменті, та 

обліку, й тим самим стають основою для виникнення нових засобів управління – розвитку 

концепцій реінжинірингу [2, с.43]. 

Реінжиніринг бізнес-процесів стає зараз вкрай необхідним вітчизняним туристичним 

фірмам, діяльність яких відбувається в умовах конкурентного середовища (рис. 1). Сучасна 

перебудова внутрішніх бізнес-процесів, що надає нові можливості для функціонування та 

розвитку підприємств туристичної галузі завдяки застосуванню ІКТ, забезпечує 

підприємствам можливість працювати по новому та створювати нові передумови для 

перебудови бізнес – процесів. 

 

Рис. 1 Складові реінжинірингу 
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Комплексне впровадження інформаційних систем (ІС) та ІКТ на базі концепцій 

реінжинірингу щодо управління туристичними підприємствами на нашу думку може 

забезпечити такі зміни: 

- інформаційні потоки стануть більш керованими, що в свою чергу дасть змогу 

прискорити аналіз, підвищити надійність, скоротити терміни звітності та отримання 

відповідних документів і довідок; 

- забезпечується можливість спрямування накопичених знань та досвіду на 

коригування бізнесу, завдяки чому можуть розглядатися альтернативні варіанти прийняття 

рішень; 

- досягається оперативність оцінки рентабельності бізнесу в контексті 

функціонування ІС; забезпечується оперативна передача інформації згідно встановленому 

графіку документообігу; 

- встановлюється прямий зв'язок повноважень з відповідальністю завдяки тому, що 

доручення виходять з єдиного координуючого джерела й тому не дублюються. 

Сучасні підприємства туристичної галузі за своєю структурою являють собою досить 

потужні фірми, які мають багато чисельні філії у різних містах та країнах світу, завдяки досить 

широкого використання Internet-технологій їх можна розглядати як віртуальні підприємства 

(ВП) які у роботі [2, с.62] визначаються як «тимчасові коопераційні мережі підприємств 

(організацій, окремих колективів та людей), що володіють ключовими компетенціями для 

найкращого виконання ринкового замовлення та базується на єдиній інформаційній базі». 

Нова форма організації туристичного бізнесу, коли певна група економічних суб’єктів 

об’єднує свої зусилля для надання послуг, які традиційно могли надаватися окремим 

підприємством, або іншим контрагентом туристичного бізнесу. Така інтеграція в остаточному 

підсумку, серйозно впливає на стратегії розвитку як усієї економіки, туристичної галузі 

країни, так і окремих підприємств. Для ВП місце розташування партнерів не тільки втрачає 

актуальність (і це цілком відповідає специфіці туристичних підприємств), а ще й активізує 

міжнародне співробітництво, призводить до більш інтенсивного переміщення діяльності між 

країнами та регіонами. 

Особливості функціонування туристичних підприємств як ВП пов’язані з пошуком 

нових партнерів, які володіють відповідними до ринкових потреб ресурсами, знаннями та 

здатностями для спільної організації й реалізації цієї діяльності. При цьому обираються такі 

підприємства (організації, окремі колективи, люди), які володіють ключовими компетенціями 

у формі ресурсів та спроможностей для досягнення конкурентних переваг на ринку 

туристичних послуг країни. Ефективна взаємодія підприємств-партнерів можлива лише за 

умов використання ІКТ, погодженого господарювання на базі обміну оперативною 

інформацією. Вирішенню інформаційних проблем на таких підприємствах сприяють сучасні 

ІС що функціонують на туристичних фірмах, і які за інформаційними об’єктами, з якими вони 

працюють, можна поділити на дві групи: 

– ІС, що автоматизують вже існуючі процеси (потоки електронних документів, 

бухгалтерській облік, тощо); 

– ІС, які автоматизують не тільки документообіг, але й бізнес-процеси фірми. 

Такі системи (WorkFlow, або Wf-системи) дають можливість відповісти на питання: «як 

ефективно використовувати ІКТ, щоб з їх допомогою робити те, чого ще ця туристична фірма 

не робила». Підприємства, де застосовуються системи першого типу, розглядають новітні ІТ 

через призму вже існуючих процесів. Перед керівництвом підприємств ставляться завдання як 

найкраще використати ІТ, щоб покращити свою діяльність, тобто прагнуть вирішити свої 

теперішні проблеми шляхом автоматизації існуючої діяльності. Проте впровадження ІТ в 

межах існуючих бізнес-процесів може не тільки не виправдати сподівання керівництва й не 

призвести до покращення діяльності, але й, навпаки, сповільнить процес його перебудови. Ми 

приєднуємося до думки багатьох експертів, що більш актуальним зараз є впровадження систем 

другого класу – Wf-систем, які забезпечують не тільки автоматизацію документообігу, 
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бухгалтерського обліку, але й модернізацію усіх бізнес-процесів в рамках єдиної концепції 

реінжинірингу з використанням відповідного програмного інструментарію. Вони також 

дозволяють управляти роботою з електронними архівами, електронними документами, та 

окрім того, можуть моделювати й керувати виконанням бізнеспроцесів, гарантують безпеку 

зберігання й передачі інформації, мають засоби, що сприяють ефективній роботі фірми та 

оптимізують маршрути проходження електронних документів. 

Отже, застосування сучасних ІКТ на базі концепцій реінжинірингу стає важливим 

фактором підвищення ефективності функціонування підприємств туристичної галузі. 

Розробка організаційних інновацій, їхня активна реалізація та проведення політики щодо 

застосування нових технологій в туризмі – основний шлях підвищення ефективності 

туристичного бізнесу. 
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Пропоную розглянути типові проблеми, що існують на підприємствах та вимагають від 

власників і менеджерів шукати більш раціональні системи управління процесами на 

виробництві та їх персоналом. Серед таких часто зустрічається недостатній або відсутній 

прибуток та нестача обігових коштів. 

Ознайомитися з концепцією ощадливого виробництва нам може допомогти значна 

кількість робіт вітчизняних та закордонних вчених: Дж. П. Вумек, І. Л. Грабчук, Б. Баггалл, 

Г. М. Скударь, І. В. Колос, М. Л. Джордж, А. І. Наумов, А.Д. Копилова, Ю. Н. Каткова, М. 

А. Доннік та інших науковців. 

У 1934 році в Японії у фірми Тойота було проведено перепрофілювання. Тоді компанія 

стала називатися Тойота, і основною продукцією, що випускалась на її заводах, став не 

текстиль, а автомобілі. Киширо Тойдода - засновник Тойота Мотор Корпорейшн, керував 

відливанням двигунів, і постійно виявляв усе нові й нові проблеми, які були пов'язані з їх 

виробництвом. Основним напрямком у підвищенні якості він визнавав інтенсивне вивчення 

кожної стадії виробничого процесу. У 1936, коли Тойота виграла свій перший тендер на 

виробництво вантажних автомобілей, у ході виконання даного замовлення в технологічному 

процесі виробництва машин були виявлені нові проблеми. Саме необхідність їх вирішення 

спонукала Киширо Тойдода на створення «КАЙЗЕН» груп. 
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Основним завданням цих груп було безперервне вивчення усіх стадій виробничого 

процесу з подальшою розробкою та впровадженням методів його удосконалення [2]. 

У післявоєнній Японії рівень попиту в економіці знаходився на низькому рівні, таким 

чином, зниження собівартості виробленої на Японських заводах продукції за допомогою 

ефекту масштабу не представлялося можливим. Побувавши в США і ознайомившись з 

системою роботи супермаркету, Таїті Оно - батько засновник Виробничої системи Тойота, 

прийшов до висновку, що виробництво продукції повинно ґрунтуватися не на планованих 

обсягах продажів (стратегія виштовхування), а на реальному попиті (стратегія витягування). 

Саме Таїті Оно об'єднав усі передові методи підвищення ефективності виробництва в 

стінах заводу Тойота. На базі розробок вже існували наукових шкіл, Таїті Воно побудував 

свою власну, унікальну систему. У 1950 році їм була створена виробнича система компанії 

«Toyota», відома як «Toyota Production System - TPS». Вона не втратила своєї актуальності і до 

цього дня. Більш того, інструменти та принципи даної виробничої системи знайшли 

відображення і в її американському варіанті, відомому як «Lean Production» [3]. 

Ощадливе виробництво (англ. lean production) – це концепція менеджменту, яка, згідно 

за визначенням дослідників Джека Уомака, Деніела Джонса та Деніела Роса, заснована на 

неухильному прагненні до мінімізації усіх видів втрат. 

Ощадливе виробництво – це система організації та управління розробкою продукції, 

виробництвом, взаємовідносин зі споживачами, контрагентами, коли продукція 

виготовляється у відповідності до потреб споживачів, маючи при цьому куди менші втрати, 

ніж масове виробництво великими партіями. 

В основі Лін-менеджменту закладено потреби та цінності споживача. Для компанії 

бережливе виробництво означає говорити мовою клієнта, давати йому саме те, на що він 

очікує. Непорозуміння зі споживачем часто призводять до втрат грошей, часу та емоцій. 

«Швидко» для покупця може означати через годину, а для продавця – завтра або через 

тиждень. 

Деякі з положень концепції Таїти Оно: 

- Головним завданням керівника є створення умов, коли людям нічого не заважає 

працювати – у компанії «Тойота» керівники більшу частину часу проводили в цехах, щоб бути 

в курсі всіх виробничих процесів та «виявити» малоцінні операції (втрати). Цей принцип 

отримав назву Генті генбуцу, або Гемба (в перекладі «Іди та дивися»). 

- Люди повинні відкрито говорити про проблеми та пропонувати ідеї щодо 

поліпшення роботи – принцип «Кай Зен» складається з двох ієрогліфів, які означають «зміна» 

та «добре». Суть «Кай Зен» — постійне вдосконалення невеликими кроками кожен день. Мета 

— розкрити та реалізувати потенціал, закладений в кожному співробітнику, не дивлячись на 

його місце в ієрархії компанії. 

Щодо інструментів ощадливого виробництва, то вони здатні допомогти знизити 

витрати на якість продукції, зменшити втрати ресурсів, підвищити рівень задоволеності 

споживачів продуктами компанії, зробити більш прозорими управлінські процеси, задати 

приріст залученості співробітників компанії в процес виробництва та посилення їх мотивації. 

Найбільш популярні інструменти ощадливого виробництва представлені нижче на 

рисунку (рис. 1). 
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Рис. 1 5 найбільш популярних інструментів lean production 

 

Отже, основна мета впровадження «ощадливого виробництва» – це створення 

максимально ефективної системи виробництва. При цьому, перевагою методології є незначні 

інвестиції, які досить швидко окупаються, якщо співставляти їх з результатами, яких вдається 

досягти  завдяки  її  впровадженню.  Посилаючись  на  світову  практику,  впровадження 

«ощадливого виробництва» дозволяє домагатися приголомшливих економічних результатів. 
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На сьогоднішній день, перед сільськогосподарськими підприємствами України 

виникає низка задач у переході від економіки на інноваційну модифікацію функціонування та 

розвитку виробництва. Причиною цього переходу є посиленням конкурентної боротьби на 

ринку сільськогосподарської продукції, а також входом України у міжнародний економічний 

простір, що в свою чергу зумовлює необхідність формування інвестиційно-інноваційної 

моделі розвитку сільськогосподарського виробництва для подальшого розвитку. 

Теоретичні аспекти про природу і значення інноваційних процесів, особливості та 

закономірності їх прояву на сільськогосподарських 
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підприємствах висвітлені в працях багатьох фахівців таких як:Водянка Л.Д., Підгірна В.С., К 

ириленка І.Г., Шаманська О.І., Зінчук Т.О., Cаблука П.Т., та ін. Без огляду на значні доробки 

вчених, існує необхідність в подальшому пошуку ефективних шляхів впровадження інновацій 

у діяльність вітчизняних сільськогосподарських підприємств та їх подальшого розвитку на 

закордонних ринках. 

Поняття «інновації» є досить складним і багатозначним. Дуже велика кількість 

досліджень посвячена теорії інновацій, але не звертаючи увагу на це наука так і не схвалила 

загальноприйнятого смислу даного визначення. 

Фахівці використовують слово «інновація» для означення зовсім різних, а іноді і зовсім 

не співпадаючих явищ і процесів. Саме через це потрібно розібрати перш за все з трактуванням 

даного поняття в Законі України «Про інновації», відповідно до цього Закону, інновації – 

щойно виявлені або покращені конкурентоспроможні технології, послуги або продукти, а 

також організаційні та технічні рішення, адміністративного, комерційного або інакшого 

характеру, що поліпшують структуру і якість виробництва та соціальної сфери. 

Фахівці пропонують різноманітні підходи до визначення цього поняття, наприклад 

Янковська О.І. підкреслює, що «інновації - створені або вдосконалені конкурентоспроможні 

технології (продукти або послуги), які використовуються в компанії в цей період» [1] 

Гордійчук І. А. і Іванов М.М. представили кардинально іншу точку зору на сутність ідеї 

інновації, а саме: «Це зміни в технології, технології або організації, які приведуть до вирішення 

деяких соціальних проблем в майбутньому» [2-3]. 

Розділяючи позиції вищезазначених науковців необхідно звернути увагу на те що всі 

вони в своєму трактуванні інноваційної діяльності мають рацію. Проте у більш широкому 

розумінні аграрна інновація – це інновація виконана в аграрній сфері. 

Тому хотілося б розібратися з етапами формування інноваційної діяльності в 

сільськогосподарських підприємствах: 

- інноваційний дизайн; 

- техніко-економічні обґрунтування; 

- розширення; 

- впровадження інноваційних технологій. 

Саме ця послідовність допускає раціонально формувати інноваційні процеси в 

сільському господарстві. Не звертаючи увагу на позитивні моменти, вітчизняні господарства 

зустрічаються зперешкодами на шляху до інновацій. 

Що до нашої думки про аграрну інновацію то ми вважаємо що це кінцевий результат 

введення новації у галузь сільського господарства (селекції рослин, розведення порід тварин, 

засоби захисту рослин або тварин, методи вирощування тощо), котрий призвів до здобуття 

економічного, соціального, екологічного та інших видів ефекту. 

Аграрні нововведення мають ряд особливостей порівняно з інноваціями в інших сферах 

економіки (рис. 1): 
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Рис. 1 Особливості сільськогосподарських інновацій 

ОСОБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ІННОВАЦІЙ 
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Це обумовлено, в першу чергу, властивостями самого сільського господарства, а саме, 

головним фактором виробництва виступає земля, взаємодія з живими організмами 

(тваринами, мікроорганізмами, рослинами), сезонний характер виробництва, високий рівень 

ризику. Довгочасний процес опрацювання стосується більшою мірою особливого для 

сільського господарства різновиду інновацій – селекційних. Поліпшування аграрного 

характеру інновацій пов’язаний з їх специфікою на підвищення врожайності, продуктивності 

об’єкту, а не на створення принципового нового. 

Найбільш розвинуті види інновацій в сільськогосподарських підприємствах являють 

собою технічні ( що пов’язано з простотою їх осмислення) 

Таким чином, порадою для сучасного етапу розвитку аграрного виробництва є такі 

важливі напрями розвитку аграрних інновацій: 

1) застосування біотехнології для створення сільськогосподарської продукції із 

заданими властивостями та характеристиками які будуть значно кращі за існуючі аналоги; 

2) адаптивне-ландшафтне та високоточне землеробство; 

3) оновлені ґрунтозахисні техніки землеробства на основі мінімізованого або нульового 

обробітку землі, що знизить повітряну ерозію. 
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В умовах швидкої та активної зміни факторів навколишнього середовища у будь-який 

момент може відбутися щось, що змінить ваші конкурентні позиції на цільовому ринку, у той 

же час нові ринки можуть бути як спасінням для можливого підприємства, так і новим 

випробуванням, яке повністю забиратиме сили і ресурси для захвату і підтримання 

конкурентних позицій. Питання підвищення конкурентоспроможності підприємств да і будь 

якої діяльності завжди були і будуть залишатися першочерговими, оскільки тільки 

конкурентоспроможне підприємство може продовжувати свою діяльність навіть в умовах 

погіршення стану чинників навколишнього середовища. 

На сьогодні питаннями конкурентоспроможності з різних їх боків займається значна 

кількість вітчизняних та закордонних вчених: Б. Буркінський, В. К. Скляренко, О. С. Коцюба, 

https://www.libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID&I21DBN=BOOKN&P21DBN=BOOKN&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A%3D&S21STR=%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Зав’ялова П. С., В. С. Рижиков, Д. Воронкова, А. А. Садєков, Я. Плоткін, М. П. Денисенко, С. 

А. Жданов. 

Для початку уточнимо значення конкуренції в сучасному світі, так, Шершньова у 

підручнику зі стратегічного управління визначає конкуренцію як – суперництво між 

товаровиробниками за найбільш сприятливі, економічно вигідні умови виробництва та 

реалізації продукції [1, с. 114]. 

На сьогодні, в умовах значних небезпек, невизначеності та швидкого розвитку науково- 

технічного прогресу спасінням для більшості підприємств та організацій в конкурентній 

боротьбі є орієнтація саме на стратегічний аспект управління підприємством. Саме тому 

загальну конкурентоспроможність підприємства в умовах невизначеності доцільно 

розглядати в стратегічному аспекті як певний індикатор, який показує правильність й 

відповідність розвитку підприємства, і враховуючи це вище керівництво може коригувати або 

навість зовсім змінювати наявну стратегію розвитку. Основними вимогами до подібного 

індикатора можна зазначити: 

- відображення стратегічних позицій розвитку підприємства; 

- простота розрахунку; 

- релевантність оцінки; 

- інформаційна доступність; 

- прозорість для працівників підприємства [2]. 

- Для уточнення реальної конкурентоспроможності будь-якого наявного 

підприємства чи організації доцільно зазначити певні характеристики, які їй притаманні: 

- Адекватність – інформація повинна в повній мірі відповідати дійсності, а не бути 

надуманою, переоціненою чи недооціненою. 

- Об’єктність – для визначення конкурентоспроможності необхідно обрати 

конкретний об’єкт, в іншому випадку це неможливо. 

- Відносність – неможливо оцінити рівень конкурентоспроможності не порівнюючи 

об’єкт з подібним показником. 

- Інтегрованість – при оцінці конкурентоспроможності не доцільно прирівнювати 

результат конкретного елемента до всієї системи. 

- Динамічність – будь-який параметр протягом часу має тенденцію до зміни. 

- Іманентність – необхідно зрозуміти, що конкурентоспроможності це переважно 

внутрішня характеристика яка повною мірою залежить від конкретного підприємства. 

- Уніфікованість – на одному ринку необхідно мати цілісне та конкретне уявлення про 

суть конкуренції та перелік характеристик, які найбільше йому відповідають. 

- Декомпозиційність – тобто розуміння впливу окремих факторів на рівень 

конкурентоспроможності й можливість їх діагностування та використання в майбутньому 

періоді. 

У розумінні Голод І.Ю Конкурентна стратегія визначається як діагностований спосіб 

отримання стійких конкурентних переваг в кожній стратегічній області бізнесу підприємства 

шляхом конкурентної боротьби, задоволення різноманітних і мінливих потреб покупців 

краще, ніж це роблять конкуренти [3]. 

Стратегія забезпечення конкурентоспроможності можна визначити як комплексну для 

будь якого підприємства чи організації в умовах невизначеності, вона зазвичай охоплює усі 

програми дій в довгостроковій перспективі, враховуючи всі функціональні напрямами його 

діяльності. На основі проаналізованої інформації можна виділити основні елементи стратегії 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства (Рис. 1). 
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Рис. 1 Елементи стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства 

Джерело: сформовано автором на основі [4, с.118; 5, с. 94; 6 с.93] 

 

Отже, в сучасних швидкозмінних та активних умовах розвитку світу забезпечення 

належного рівня конкурентоспроможності промислових підприємств можливе тільки за умови 

врахування всіх складових діяльності підприємств та організацій. Система управління 

конкурентоспроможністю підприємств повинна враховувати всі аспекти його діяльності, 

сильні та слабкі сторони, а також бути готовою до появи можливих непередбачуваних загроз 

в стратегічній перспективі. Для реалізації ефективного стратегічного управління 

конкурентоспроможністю пропонується розглядати його комплексно, з врахуванням всіх 

можливих елементів, незалежно від їх рівня появи. Саме тому в наш час підвищення 

конкурентоспроможності та забезпечення конкурентних переваг повинно бути своєчасним та 

обов’язково стратегічним, з метою стабільного, ефективного розвитку. 
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Методики тайм-менеджменту – це набір правил і принципів, яких необхідно 

дотримуватися будь-якому менеджеру для продуктивного й ефективного витрачання свого 

часу, прийняття кращих та швидших рішень, а також досягнення більшого за менший час і з 

меншими зусиллями. 

Існує безліч технік тайм-менеджменту, заснованих на таких затверджених передових 

практиках як: 

- запис необхідних задач до виконання; 

- робота, в першу чергу, над важливими і терміновими задачами; 

- економія часу як на пріоритетних та рутинних задачах, так і на перервах; 

- вчасне управління стресом; 

- правильне керування командою; 

- відстеження прогресу проекту та виявлення затримок; 

Більшість технік керування часом пов'язані з одним або декількома з перерахованих 

пунктів, кожен менеджер робить вибір на користь тих чи інших методів на основі власного 

досвіду та стилю. 

Проаналізувавши сучасні популярні методики тайм-менеджменту, можна відокремити 

дві групи застосовуваних технік: 

- управління задачами; 

- управління часом. 

Перша група складається з технік, спрямованих на виділення пріоритетних задач, 

розташування їх у часових проміжках та поступове виконання. Серед дієвих методик даного 

комплексу можна виділити наступні: 

SMART цілі. Це метод, який застосовується з 1981 року, коли Джордж Т. Доран 

опублікував статтю під назвою «Є розумний спосіб записувати цілі та завдання 

менеджменту». Кожна мета SMART, яку ставить менеджер, має відповідати критеріям: 

- конкретність (чітко визначений бажаний результат); 

- вимірюваність (можливість розрахунків); 

- досяжність (мета має бути досягнута за наявних ресурсів); 

- актуальність (повинна відповідати наявним потребам); 

- обмеженість у часі (чіткий термін виконання). 

Дошка Kanban. Ця техніка була розроблена в 1940-х роках в Японії Тайічі Оно для 

Toyota Automotive, щоб допомогти підвищити їх продуктивність і ефективність виробництва. 

Основна ідея полягає у візуалізації задач на дошці або у програмному забезпеченні, при якій 

завдання розподіляють у три стовпці: To Do (це завдання, над якими необхідно працювати), In 

Progress (завдання, які зараз у роботі) та Done (завдання, які виконано). Дана методика 

допомагає менеджеру відстежувати прогрес у досягненні поставлених цілей. 

OKR – цілі та ключові результати. OKR є дуже популярним фреймворком, особливо в 

бізнесі, оскільки його використовують такі компанії, як Google, LinkedIn, Uber та Intel 

(засновником OKR є Енді Грув, відомий генеральний директор Intel). Цей метод полягає у 

тому, що цілі, які перед собою ставить менеджер, вимірюються ключовими результатами, які 

відображають прогрес у досягненні цих цілей. До кожної цілі визначається від 3 до 5 

результатів, які дають уявлення про досяжність мети. 
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RPM. «RPM» означає «метод швидкого планування» або «результат, мета та план 

масштабних дій». Він був розроблений мотиваційним спікером Тоні Роббінсом як спосіб 

навчити мозок зосередитися на баченні цілі, яку є бажання досягти, для того, щоб досягти її. 

Ця техніка передбачає запис усіх завдань, які необхідно виконати, розбиття їх на групи за 

спільними ознаками та перелік дій, створення окремих блоків RPM за принципом «завдання – 

результат, який необхідно отримати від виконання цього завдання – мета виконання 

завдання», а також перелік дій які необхідні для досягнення мети. 

Pickle Jar. Методика «банки з розсолом» дає уявлення задач як банки, яка наповнена 

такими компонентами: 

- пісок – символізує руйнівні елементи дня, такі як телефонні дзвінки, текстові 

повідомлення, електронні листи, соціальні мережі тощо; 

- камінчики – завдання, які потрібно виконати, але їх можна виконати в інший день або 

кимось іншим. 

- скелі – найважливіші завдання, які потрібно виконати якнайшвидше. 

На основі такого розподілу для кожного типу задач виділяється відвідний проміжок 

часу (для завдань-«скель» - якомога більший). 

«З’їсти цю жабу». Ця техніка названа на честь цитати Марка Твена: «З'їжте живу жабу 

першим ділом вранці, і нічого гіршого не станеться з вами протягом дня». Вона полягає у 

виділенні розстановці задач від найскладнішої до найлегшої, і виконання складних - у першу 

чергу. 

Друга група методик полягає у безпосередньому розподілі та ефективному 

використанні часу, виділеного на розв’язання задач. До неї відносяться наступні техніки: 

Закон Паркінсона. Британський історик Сіріл Норткот Паркінсон прославився фразою 

«робота розширюється, щоб заповнити час, доступний для її завершення». Іншими словами, 

кількість часу, яку менеджер виділяє собі для виконання завдання, – це кількість часу, 

необхідного для виконання цього завдання. Це не техніка управління часом сама по собі. Це 

закон, який, якщо його зрозуміти, можливо застосувати як один з найефективніших методів 

управління і його суть полягає у тому, що людина працює ефективніше за короткі проміжки 

часу, якщо вона створила для себе умови, у яких задача розв’язується швидше звичайного. 

Блокування часу. Цю техніку тайм-менеджменту популяризував Ілон Маск. Блокування 

часу передбачає розподілу всього робочого часу на блоки – окремо для кожного завдання, які 

необхідно виконати. Пріоритетні задачі закріплюються на час, коли менеджер 

найпродуктивніший, в ході їх розв’язання графік коригується. 

Таймбокс. Джеймс Мартін був першим, хто пояснив цю техніку більш детально в 

одному з розділів своєї книги «Швидка розробка додатків». По цій методиці менеджер 

розподіляє періоди часу (часові рамки) для діяльності; він працює протягом цього періоду 

часу, а потім зупиняється, коли вичерпається встановлений час. Таймбокс часто включає 

фіксовані терміни, тому він використовується в управлінні проектами. 

У кого є мавпа. Ця методика заснована на книзі Вільяма Онкена «Управління часом: у 

кого є мавпа». Акцент у цьому методі робиться на делегуванні завдань і здебільшого націлений 

на керівників проектів, хоча його можуть використовувати й інші. Мавпи – це завдання, з 

якими працівник має впоратися. Існує 3 типи «мавп» і керованого часу: 

- нав’язаний босом час: дії, які вимагає бос; 

- нав'язаний системою час: прохання та запитання колег; 

- самостійний час: дії, які вирішив зробити працівник (час на власний розсуд). 

Працівник прагнете усунути час, нав’язаний начальником та системою, і збільшити час 

на свій розсуд. 

Біологічний прайм-тайм. Цей термін вперше ввів Сем Карпентер у його книзі Work the 

System. Це не стільки методика, скільки поняття. Біологічний прайм-тайм – це час доби, коли 

у менеджера найвищий рівень енергії, і як тільки він визначить його, він зможе розподілити 

свої найважливіші пріоритетні завдання на цей час. 
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Flowtime. Ця методика була розроблена інженером-програмістом Діонатаном Моурою 

в 2015 році. Менеджер встановлює певний період часу, від 10 до 90 хвилин, і використовує 

його як експериментальний часовий проміжок для своєї роботи. Якщо він виявить, що може 

зосередитися після закінчення періоду часу, він продовжує працювати, а якщо ні – робить 

перерву. Техніка Flowtime походить від техніки Pomodoro, але вона менш жорстка з точки зору 

часу на робочі заняття та перерви. 

Не всі методики тайм-менеджменту підходять для всіх менеджерів. Кожен обирає для 

себе техніку залежно від свого стилю управління часом та проблем, які у нього виникають. 

Мученик часу – заповнює свій графік запитами інших, замість того щоб зосередитися 

на тому, що важливо для нього; власні завдання здаються занадто великою відповідальністю, 

тому він користуєтеся шансом взяти на себе щось інше – він отримуєте підтвердження з боку 

інших, але нехтує завданнями, які потребують самоперевірки. Серед його проблем є 

багатозадачність, пропущені терміни, неефективне планування, пропуски перерв. 

Прокрастинатор – відкладає роботу над усім віддалено важливим для будь-кого; краще 

працює під тиском, але результати, які вони отримує, часто пригнічуються стресом і тривогою, 

які приносить ця практика. багатозадачність, пропущені терміни, неефективне планування. 

Дистрактор – легко відволікається. Серед його проблем є багатозадачність, пропущені 

терміни, неефективне планування. 

Недооцінювач – оцінює, що виконання завдання займе набагато менше, ніж насправді 

– він рідко дотримується своїх оптимістичних термінів. Серед його проблем є пропущені 

терміни, неефективне планування. 

Пожежник – намагається впоратися з усім самостійно; постійно гасить «пожежі» наліво 

і направо; не відчуває себе задоволеним, якщо не працює над 10 завданнями одночасно. Серед 

його проблем є пропущені терміни, неефективне планування, пропуски перерв. 

Перфекціоніст – працює понаднормово і вкладає всі свої зусилля в виконання 

високоякісного проекту, але часто не знає, як кинути роботу, тому може пропустити терміни і 

надбати вигорання. Серед його проблем є пропущені терміни, пропуски перерв. 

Правильний вибір методики тайм-менеджменту сприяє не тільки ефективному 

використанню часу і підвищенням навичок менеджера, а й подолання проблем, пов’язаних з 

його стилем управляння часом. 
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Kazakhstan Su Arnasy Association of Water Supply and Sanitation Enterprises of the 

Republic of Kazakhstan since 2020 participates in the Project «Capacity Building of Industry 

Associations Serving Engineering Companies of Kazakhstan and Uzbekistan» ACA/2019/412-712. 

This project is implemented within the framework of the Central Asia Invest V grant program 

«Enhancing Competitiveness of Small Businesses» funded by the European Union. The project will 

continue until April 2023 by a consortium of partners from three countries: 

- CLEANTECH LATVIA Association - lead partner (Latvia); 

- Association «Kazakhstan Su Arnasy» (Kazakhstan); 

- Association of Consulting Engineers of Uzbekistan (Uzbekistan). 
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The main goal of the project is to improve the skills of engineers in Uzbekistan and 

Kazakhstan by strengthening the role of industry associations and attracting micro, small and medium 

enterprises (MSMEs). 

Within the framework of the project, a market research on "Participation of small, medium 

business (SMB) in solving the problems of the water sector of the economy, highlighting water supply 

and sanitation and improving the quality of services in it" in Kazakhstan was carried out 

(implementation period: September - October 2020). The conducted research included a set of 

methods of quantitative and qualitative analysis. As a source of information in the marketing research 

were used: 

- official (formal) data obtained from relevant organizations, such as the Committee on 

Statistics of the Ministry of National Economy, the Ministry of Education and Science of the Republic 

of Kazakhstan and others; 

- Primary data ("field" research) and secondary data ("desk" research) obtained during this 

study (data from questionnaires, surveys, interviews, etc.). These data were obtained by face-to-face 

interview (face-to-face survey and interview of respondents based on a specially developed Interview 

Protocol), questionnaire survey and online survey (survey of respondents on the Internet). 

One of the objectives of the marketing research was to develop proposals on building a system 

of personnel training and professional development, schemes of educational services organization 

and a set of tools to support micro, small and medium enterprises (hereinafter MSME). To achieve 

this goal, a sample survey of enterprises, organizations and firms, the operation of which can be 

attributed to the water sector of the Republic of Kazakhstan, namely to the sector of water supply and 

sanitation, was conducted. 

The survey of respondents was conducted by sending information about the ACA 2019/412- 

712 Project and the marketing research conducted as part of it to respondents via E-mail from 

KurylysExpertproject LLP and Kazakhstan Su Arnasy Association (including members of the 

Association). 

Respondent had an opportunity till 23.10.2020 to fill the questionnaire in Google Form (an 

online service for creating feedback forms, online tests and surveys) by following the corresponding 

links placed on the websites of ACSA and "Kurylysexpertproject" LLP or download the 

questionnaire, complete and send to form@kep-project.kz or ACSA address. 

The following target groups were identified in this study: 

- operating organization in the water and wastewater sector; 

- potential supplier of equipment; 

- design organization; 

- professional association; 

- educational organization; 

- stakeholder (e.g. user of water and wastewater services). 

For each group, an appropriate questionnaire was developed to identify the main problems of 

the interviewee, as well as areas of professional competence to improve the quality of water and 

wastewater services. The developed questionnaires contained open-ended and closed-ended 

questions. 

Conclusions of the survey 

Training of mid-level professionals has a more pronounced practice-oriented nature 

(especially in comparison with the academic degree of Bachelor, which is not equal to the 

qualification of a specialist), but at the same time no college today prepares students for water supply 

and sanitation. 

In order to develop and support the creation of certification centers (confirming qualifications) 

created by communities / associations of employers National Chamber of Entrepreneurs of the 

Republic of Kazakhstan (according to paragraph 4 of Article 13 of the Law on NCE RK) has 

developed a regulation on the formation and maintenance of the Registry of certification centers of 

specialists. In the direction of "Construction and housing and communal services" certify 6 

mailto:form@kep-project.kz
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Certification Centers (this information is provided by the NCE RK "Atameken" at the link: 

https://atameken.kz/ru/services/16), of which 2 can be attributed to the sector of water supply and 

sanitation. 

There is a paradox in the Kazakhstan's water supply and sanitation sector: On the one hand, 

one can see a fairly high educational level of employees at all levels, but education is not narrowly 

specialized for the water sector, especially for the water supply and sanitation sector. Many of workers 

(especially managerial and engineering and technical personnel) have two or more educational 

diplomas (but for young specialists none is specialized), directly workers also have several 

qualification documents, which also have general rather than specialized direction. 

Nevertheless, modernization of the vocational training system is desperately needed to 

improve the matching of personnel skills with employers' requirements. The large number of 

graduates entering the labor market each year from vocational colleges and universities lack the skills 

needed to meet the needs of a rapidly diversifying and modernizing economy. This mismatch between 

labor supply and demand is due to curricula that are primarily supply-driven, weak linkages between 

education and training providers and the labor market, outdated education standards, curricula that 

are not based on an analysis of occupations and functions, and insufficient attention to the principles 

of lifelong learning. 

The main reason for complaints about personnel qualification is the inconsistency of personnel 

training in the water sector with the modern requirements of the market economy and employers. The 

survey and sample interviews of experts (to verify the results of the survey) revealed that the basis of 

any enterprise and/or organization is formed by the people of the "Soviet" school, who are really 

specialists and masters in their fields. Even taking into account "in-house" mentoring, employers have 

problems with the qualification of personnel. 

The reasons for the critical situation in providing the water sector of the economy with 

qualified personnel were voiced by experts: 

- academic degree "bachelor" with a university diploma absolutely does not correspond to the 

concept of "specialist" or "engineer" and requires at least 3 years of practice to form sufficient 

qualification; 

- training is carried out without taking into account employers' requirements, offers and 

demand in the labor market (at the same time educational institutions have unrealistic ideas about 

practice). 

This gap can be closed by conducting specialized courses and/or creating pilot Training 

Centers to train specialists in the competencies required by the employer and professional associations 

can coordinate this process. 
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СЕКЦІЯ 3 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ ТА ТУРИЗМУ: ТЕОРІЯ, 

МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА 
 

 
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АГРОЭКОТУРИЗМА 

В КАМЕНЕЦКОМ РАЙОНЕ 

 

Силюк Т.С. 

к.э.н., доцент, доцент кафедры туризма и страноведения 

Учреждение образования «Брестский государственный университет 

имени А.С. Пушкина» 

 

Одна из тенденций последних лет – особый интерес горожан к отдыху на природе в 

сельской местности, в традиционных сельских домах. Три составляющие массового отдыха на 

море – «солнце–море–песок» («Sun–Sea–Sand») в европейских странах были заменены на 

«пейзаж–традиции–отдых» («Landscape–Lore–Leisure»). Такой туристический продукт может 

предложить агроэкотуризм. Мотивацией к отдыху в сельских местностях является желание 

людей быть ближе к природе, дышать свежим воздухом; познакомиться с другой культурой, 

поучаствовать в местных праздниках и сельскохозяйственных работах. 

Агроэкотуризм (мягкий, сельский, зеленый) – деятельность, направленная на 

ознакомление туристов с природным и культурным потенциалом определенной местности, 

национальными традициями в процессе отдыха, оздоровления, участия в 

сельскохозяйственных работах и местных праздниках, временного пребывания в 

агроэкоусадьбах [1, с. 35]. 

В Каменецком районе агротуризм начал развиваться примерно 15 лет назад. В 2007 г. 

было зарегистрировано всего 7 агроусадеб, сегодня их 83. За 2019 г. агроусадьбы Каменецкого 

района заключили 1811 договоров на оказание услуг, которыми воспользовались 8 548 гостей, 

среди которых представители разных государств (Беларусь – 5 406 туристов, Россия – 2 244, 

Польша – 362, Литва – 61, Израиль – 37, Германия – 64). Средняя продолжительность 

пребывания на агроусадьбах в среднем составила 1–2 дня. Сумма полученных средств по 

данным заключенных договоров – 459 019 бел. руб. [2]. 

Каменецкий район обладает богатым природным и культурно-историческим 

наследием, выгодным приграничным положением. На территории района находятся 34 

водоема, 20 родников, Национальный парк «Беловежская пуща» – реликтовый лес, 

включенный в список Мирового природного наследия человечества (имеет статус 

биосферного резервата Европы). Созданы заказники местного значения: биологические – 

«Тростяница», «Долбнево», ландшафтный – «Ворохово». Имеются местные памятники 

природы: биологические (парк Гремяча, Верховичский плющевик); гидрологические (родники 

«Тумин», «Белево» [3]. 

На территории района сохранилось множество памятников истории, архитектуры, 

археологии: Каменецкая башня – памятник оборонительного зодчества XIII века, дворцово- 

парковые ансамбли князей Сапегов–Потоцких, Троицкий костел – памятник архитектуры 

позднего барокко с элементами рококо. Отдельные места являются родиной известных людей: 

польского короля С.А. Понятовского, руководителя восстания 1863–1864 гг. Р. Траугутта, 

первого президента Академии наук Беларуси Вс. Игнатовского [3]. 

Кроме положительных моментов в развитии агроэкотуризма в Каменецком районе, 

следует отметить, что для него характерны и некоторые недостатки: 
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– неравномерность процесса экспортной ориентации в продвижении туристического 

продукта агроусадеб и односторонняя ориентация преимущественно на рынок России; 

– недостаток национального колорита в туристических продуктах агроусадеб; 

– неэффективная с точки зрения формирования лояльности потенциального клиента 

ценовая политика; 

– несовершенство государственной туристской политики (визовые формальности; 

регистрация иностранных туристов); 

– неполное использование в продвижении туристического продукта агроусадеб на 

зарубежные и внутренний рынки маркетинговых технологий; 

– недостаточно эффективная коммуникационная политика агроусадеб, особенно на 

рынках стран дальнего зарубежья из-за недостаточного использования современных 

информационных технологий. 

Для дальнейшего совершенствования агроэкотуризма в Каменецком районе 

необходимо ликвидировать недостатки путем реализации ряда мероприятий. 

1. Важным фактором повышения эффективности системы продвижения продуктов 

агроусадеб на туристическом рынке является широкое внедрение информационных 

технологий. Сегодня те возможности, которые предоставляют современные информационные 

технологии, агроусадьбы Каменецкого района в продвижении своего продукта используют не 

в полной мере. Следовательно, широкая информатизация агроусадеб Каменецкого района 

является магистральным направлением совершенствования их деятельности. 

Информатизацию агроусадеб можно реализовать, осуществляя комплекс мероприятий, среди 

которых: 

– разработка официальных сайтов агроусадеб и своевременная актуализация 
информации на них; 

– реализация новых рекламных стратегий в сети интернет; 

– расширение каналов сбыта посредством интернета; 

– внедрение акционных программ, систем скидок, программ лояльности, доступных в 

сети интернет; 

– конкретизация местоположения агроусадьбы в сети интернет; 

– улучшение качества беспроводного интернета (Wi-Fi). 

2. Для совершенствования агроэкотуризма в Каменецком районе предлагается 

разработка мобильного приложения «AgroVillage», которое представляет собой простой в 

использовании каталог агроусадеб с элементами корпоративного мессенджера. Цель 

приложения – объединить все агроусадьбы, их владельцев, отзывы об отдыхе в усадьбах в 

единый каталог, который будет прост в использовании и мгновенно позволит получить 

туристу информацию об агроусадьбах в конкретном районе. В Беларуси сейчас нет 

систематизированной в едином месте информации обо всех агроусадьбах страны и 

конкретных районов. Существующие сайты-каталоги не совсем удобны в использовании, так 

как доступны только в полной версии и не имеют мобильного приложения. 

Приложение обеспечит для владельцев агроусадеб – возможность быстро наладить 

контакт с другими участниками агротуристического бизнеса, создавать конференции, для 

туристов – возможность оставить отзыв, забронировать и оценить отдых, посетить 

виртуальную экскурсию по усадьбе. 

Реализовать проект создания мобильного приложения «AgroVillage» в рамках 

Каменецкого района можно за 1–2 месяца. Для реализации идеи общая сумма инвестиций на 

первом этапе должна составлять 16000 бел. руб. Приложение может быть монетизировано 

посредством платного создания бизнес-профиля для агроусадеб (8$ в месяц или годовая 

подписка 50$, первые 2 месяца – бесплатное пользование) или через удержание комиссии с 

владельцев агроусадеб в размере 10% при бронировании. При регистрации в мобильном 

приложении всех владельцев 83 усадеб Каменецкого района инвестиции окупятся за 1,5 года. 
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Таким образом, для развития агроэкотуризма Каменецкий район располагает 

достаточным природным, культурным, историческим потенциалами. Однако для повышения 

эффективности сферы агроэкотуризма в районе необходимо осуществить широкую 

информатизацию  агроусадеб  и  разработать  специальное  мобильное  приложение 

«Agrovillage», которое будет полезно владельцам агроусадеб, другим участникам сельского 

туристического бизнеса, туристам. 
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Готельний бізнес – один з найбільш перспективних секторів індустрії туризму і 

гостинності, що швидко розвивається. Однак під впливом пандемії COVID-19 відбулися 

значні зміни у сфері гостинності, основними з яких є: 

1) Скорочення потоку туристів старшої вікової групи. Вийшовши на пенсію, ця група 

населення Західної Європи активно подорожувала. У зв'язку з пандемією ця категорія 

громадян перестала мандрувати зовсім. 

2) Вибір «зелених коридорів». Незважаючи на те, що загальна кількість подорожей 

скоротилася, молодь обирає способи подорожей через «зелені коридори» манівцями, щоб 

злітати відпочити та отримати враження. У міру того, як проходитиме вакцинація, молодь 

повертатиметься на ринок подорожей і як роблять прогнози, їхня частка буде вищою за 50 % 

від усіх відпочиваючих. 

3) Готелі розраховані на середньострокове та довгострокове проживання показали свою 

стійкість під час пандемії. Поки що традиційні готелі були заповнені на 5-10%, колівінги були 

заповнені на 80%. Сегмент середньострокового та довгострокового проживання передбачає 

найбільшу надійність та стабільність доходу. 

Готельний бізнес містить величезний потенціал для вітчизняного ринку, здатний 

приносити стійкий прибуток до державного бюджету. Висока конкуренція на ринку змушує 

керівництво готельних підприємств запроваджувати нові послуги, технології обслуговування 

гостей, що підвищують привабливість готелю в очах сучасного туриста. Однак сучасний стан 

розвитку ринку готельних послуг України обумовлений наявністю низки проблем та 

особливостей, серед них такі як: обмежена кількість готелів, що відповідають міжнародним 

стандартам; низька присутність готелів міжнародних готельних мереж; недоліки у 

матеріально-технічній оснащеності готелів; слабке впровадження інноваційних технологій у 

діяльність готелів, менеджмент, підготовку персоналу; недосконала тарифна політика; 

середня якість мовної підготовки різних груп працівників у сфері гостинності; обмежений 

обсяг туристичної інформації та перекладацьких центрів. 

http://kamenec.brest-region.gov.by/
https://www.holiday.by/by/map/brest
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Для вирішення цих проблем запропоновано рекомендації щодо підвищення 

ефективності функціонування вітчизняного ринку готельних послуг та зміцнення позицій 

України на світовому ринку готельних послуг. 

Перша група проблем вітчизняних готельних господарств пов'язана з необхідністю 

підвищення якості послуг та їх адаптації до передових світових стандартів. Необхідними 

заходами є поліпшення споживчих якостей та розширення переліку послуг; перехід на нові 

технології обслуговування; підвищення рівня підготовки персоналу. У вітчизняних готелях ще 

слабо розвинена робота з клієнтом до заїзду та після виїзду з готелю. 

У готельній індустрії Європейського Союзу, наприклад, значні кошти інвестуються у 

впровадження інноваційних технологій, які дають змогу готелям збирати детальну статистику 

та підтримувати стосунки з клієнтами та, як наслідок, зміцнювати позицію готельного 

підприємства на ринку готельних послуг. 

Друга група проблем пов'язана із старінням готельних комплексів та обладнання. Тому 

необхідними заходами є проведення реконструкції будівель та ремонт комунікацій, постійний 

плановий ремонт готельного фонду, переоснащення номерів, технічне переоснащення готелів 

та застосування енерго- та водозберігаючих технічних засобів. 

Третя група проблем пов'язана із невисокими фінансовими результатами закладів 

готельного господарства України. До заходів щодо скорочення витрат рекомендується 

віднести: контроль за фінансовою та господарською діяльністю; фінансова дисципліна, яка 

передбачає раціональне використання наявних коштів; робота з банківськими, інвестиційними 

та страховими компаніями щодо залучення вільних та «дешевих» коштів; закупівля 

обладнання, необхідних матеріалів та товарів у оптових продавців. 

Зниження витрат можна забезпечити за рахунок: економії на персоналі, перепідготовці 

кадрів та залучення висококваліфікованих фахівців; економії витрат за функціонування 

готельного фонду. 

Враховуючи значну частку імпортних матеріалів, що використовуються в обробці, 

оснащенні готелів та організаційно-господарської діяльності, необхідно переглянути 

інвестиційні програми та адаптувати їх до українського ринку готельних послуг. Також до 

заходів щодо підвищення прибутковості вітчизняних готелів слід віднести: зростання обсягів 

послуг за рахунок інтенсифікації експлуатації основних фондів; отримання статусу готельно- 

офісного комплексу та здача комерційних площ в оренду; переведення муніципальних готелів 

у комерційні. 

Четверта група рішень пов'язана з необхідністю модернізації процесів управління 

готельними комплексами. До заходів цієї групи рекомендується віднести: пошук нових форм 

організації праці; підвищення відповідальності топ-менеджерів; запровадження нових 

управлінських стратегій, що відповідають тенденціям розвитку світової готельної 

промисловості; маркетингові кампанії та рекламно-виставкова діяльність; пошук нових 

внутрішніх ринків збуту та вихід на міжнародні ринки; активна робота із туроператорами. 

До окремої групи слід віднести проблеми, ефективне вирішення яких можливе завдяки 

державній участі та розробці спеціальних програм: високі банківські ставки за кредитами для 

інвестицій у відкриття нових готелів; недостатня кількість реклами українських місць 

розміщення на міжнародних ринках; коливання валютних курсів. 

Окрім механізмів зростання прибутку та мінімізації збитків, українським закладам 

колективного розміщення слід впроваджувати корпоративні програми з підтримки соціальної 

спрямованості об’єктів ринку готельних послуг. 
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За прийняття ідеї нової продукції доцільно вивчити, в тому числі і за участі працівників 

банку, ймовірність технологічного успіху, можливі витрати на дослідно-експериментальні 

роботи та потрібні затрати в організацію нового виробництва. В умовах розвитку ринкових 

відносин потребують розробки рекомендації з метою опрацювання оптимальних рішень і 

визначення раціональних напрямів використання обмежених фінансових ресурсів для 

удосконалення процесу виробництва нової продукції на підприємствах. Від інноваційної 

активності залежить економічний стан і конкурентоспроможність підприємств, можливість 

зміцнення і оновлення їх матеріальної бази та положення на ринку, забезпечення ефективного 

розширеного відтворення, прибутковість і вирішення соціально-економічних проблем. Одним 

з механізмів активізації інноваційної діяльності є розвиток венчурного бізнесу, а однією з 

основних форм фінансування стає венчурний капітал. 

Основоположники даного виду бізнесу розробили концепції організації фінансування: 

створення партнерств у вигляді венчурних фондів, збір грошей у партнерів з обмеженою 

відповідальністю й установлення правил захисту їхніх інтересів, використання статусу 

генерального партнера [1-3]. Існує ряд досліджень, які базуються на визначенні та аналізі 

головних чинників, що впливають на розвиток та успішність венчурного інвестування 

компаній у сучасному інноваційному середовищі. В нашій країні тільки народжується 

повноцінна індустрія венчурного капіталу. Велика кількість публікацій та досліджень 

присвячені саме венчурним інвестиціям, що розглядають ризикове вкладення активів як 

життєво важливий елемент існування інноваційної діяльності. Важливо визначити ролі та 

необхідність венчурних інвестицій для інноваційної діяльності, створення сприятливих умов 

для розвитку венчурної індустрії, винайдення можливості стимулювання виробництва нової 

продукції за оптимізації технологічного процесу змішування дистилятних залишкових 

компонентів з додаванням композиції присадок при організації виробництва нової марки 

моторної оливи в науково-виробничому підприємстві (НВП) «Присадки». 

Світова фінансова криза, що зумовила різкий «обвал» фондових ринків, підірвала 

довіру інвесторів до портфельних інвестицій як на міжнародних, так і на вітчизняному ринку. 

За таких умов портфельні інвестиції протягом певного часу будуть неефективними. В 

результаті перед вітчизняними інвесторами постає проблема пошуку альтернативних, по 

відношенню до традиційних, механізмів здійснення інвестицій. Одним з можливих 

інструментів фінансового ринку, які можуть слугувати альтернативою в сучасних умовах, 

виступають венчурні фонди за участю співпраці з банківськими установами. 

Найцікавішими об'єктами для венчурного капіталу є малі інноваційні компанії, 

орієнтовані на розробку та вивід на ринок наукомісткої продукції на базі високих технологій. 

Тому венчурне фінансування пов'язується саме із прямими інвестиціями в компанії 

технологічного сектора. Революції у високо технологічній сфері виробництва проведені 

компаніями, які підтримуються венчурним капіталом. Завдяки венчурному капіталу такі 
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компанії як DEC, Apple Computers, Compaq, Sun Microsystems, Microsoft, Lotus, Intel змогли 

стати світовими лідерами індустрії комп’ютерних технологій [2]. В розвинених країнах 

венчурне інвестування виступає найважливішим джерелом позабюджетного фінансування 

наукових досліджень, прикладних розробок та інноваційної діяльності. Венчурний інвестор 

вкладає кошти безпосередньо у компанію, а не купує її акції на вторинному ринку, що є 

характерним для портфельного інвестора. Найважливішою рисою венчурного інвестування є 

також і певна участь як інвестора так і банківського капіталу у господарській діяльності 

компанії, органах управління з метою сприяти збільшенню її вартості і наступного продажу 

своєї частки. Формування інститутів венчурного фінансування та розвиток цього бізнесу в 

Україні відбувається повільно[3]. У багатьох розвинених країнах цей вид інститутів спільного 

інвестування направляє кошти інвесторів в інноваційну сферу. В нашій країні тенденції дещо 

інші – кошти венчурних фондів інвестуються в будівництво, торгівлю, готельний і 

туристичний бізнес, переробку сільгосппродукції, страхування, інформатизацію. Це свідчить, 

що орієнтація класичних венчурних фондів на інноваційні проекти, технопарки та технополіси 

поки що не притаманна українському венчурному капіталу 3]. 

Аналіз чинного законодавства України [1] показує, що венчурні фонди порівняно з 

іншими видами інститутів спільного інвестування є найбільш ризикованими для інвесторів. 

Пояснюється така ситуація відсутністю жорстких законодавчих вимог стосовно складу і 

структури активів цих фондів та операцій з ними, які характерні для інших спільних 

інвестицій. Венчурний фонд, за визначенням українського законодавства, - це інститут 

спільного інвестування закритого типу, не диверсифікованого виду, що здійснює винятково 

приватне розміщення цінних паперів власного випуску й активи якого більш ніж на 50 % 

складаються з корпоративних прав і цінних паперів, не допущених до торгів на фондовій біржі 

або в торгово-інформаційній системі[2]. Основною метою венчурного капіталу є фінансування 

нових та спільних підприємств, що в свою чергу пов’язано із високим або відносно високим 

ступенем ризику. Крім того, венчурні інвестиції – це як правило ризикові інвестиції, що мають 

дохід вище середнього. Підвищена ризикованість венчурних фондів не відлякує інвесторів, 

оскільки компенсується широкими інвестиційними можливостями таких фондів, ефективне 

використання яких може принести інвесторам більші прибутки, ніж при інвестуванні через не 

венчурні інституції. 

Прийняття стратегічних фінансових рішень стосовно використання венчурних фондів 

в Кременчуцькому промисловому районі покладається на найбільш кваліфікованих 

фінансових менеджерів, які широко ознайомлені із основним комплексом проблем 

майбутнього фінансового розвитку підприємства стосовно випуску інноваційної продукції. 

План виробництва нової продукції включає етапи: з’ясування процесу, що вимагає оновлення; 

оцінка можливостей оновлення; аналіз існуючого процесу; розробка нового або 

удосконалення існуючого процесу; упровадження оновленого процесу. При з’ясуванні 

процесу, який потребує оновлення, визначається рівень застарілості самого процесу або 

технології, що в ньому використовується. Відповідь на таке з’ясування доцільно давати з 

урахуванням потреби підприємства в створені інноваційної продукції та відповідному 

фінансуванні. Адміністративний персонал кожного підприємства повинен уміти оцінювати 

можливості своїх технологій. Розвивається здатність давати оцінку наявним і найновішим 

технологіям з опрацюванням способів їх творчого використання для перепроектування 

існуючих процесів. 

З використанням детермінованої лінійної моделі в НВП «Присадки» обґрунтували 

найкращий варіант виробництва нової марки моторної оливи Аурелія 4030 змішуванням 

дистилятних залишкових компонентів з додаванням композиції присадок. Варіант створення 

конкурентної марки з використанням венчурного фінансування враховується при складані 

прогнозу та системи планів освоєння і збуту нової продукції. Впровадження інноваційного 

проекту виробництва нової марки моторної оливи вважається ефективним, коли індекс 

прибутковості, що розраховується як відношення приведених результатів до приведених 
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витрат, більше чи дорівнює одиниці. Внутрішня норма прибутковості, що розраховується як 

ставка відсотка, при якій проект є беззбитковим, має бути більшою норми дисконту. За 

розрахунковий приймається рік, що передує тому, у якому результати зрівняються з витратами 

чи перевищують їх. Приведені (дисконтовані) витрати і результати за роками життєвого циклу 

проекту зрівнюються в третій (розрахунковий) рік. Розрахунки наведених показників доцільно 

вести з дотриманням ряду основних принципів. Оцінка повернення капіталу, що інвестується, 

здійснюється на основі показника грошового потоку. 

Наявні можливості роблять венчурні фонди надзвичайно перспективними фінансовими 

інструментами як для великих холдингових компаній, так і для підприємств, що належать до 

сегменту малого та середнього бізнесу. Венчурний фонд може бути ефективним інструментом 

реалізації як окремого проекту, так і фінансовим центром для здійснення інвестиційної 

діяльності компанії або групи компаній. 
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Діджиталізація (оцифровування) – це перехід інформаційного простору у цифрові 

технології. У широкому розумінні, під діджиталізацією прийнято розуміти трансформацію, 

проникнення цифрових технологій щодо оптимізації та автоматизації бізнес-процесів, 

підвищення продуктивності та покращення комунікаційної взаємодії зі споживачами. 

Сучасні кризові явища, що спостерігаються у світовій економіці, а саме пандемія 

COVID-19, стали тими регресорами, які прискорили процеси діджиталізаціїї у багатьох 

країнах світу. Період кризи COVID-19 породив не тільки переможених, бізнес яких опинився 

біля критичної межі, але й низку переможців, якими стали інтернет-магазини, служби 

доставки, інтернет-платформи для навчання, заняття спортом та кулінарії, продажі яких у 

мережі Інтернет значно зросли. 

Впровадження сучасних діджитал-технологій дасть можливість зменшити напруження 

в соціумі та надати новий поштовх для розвитку та оптимізації бізнес-процесів для 

різноманітних галузей економіки країни. У 2018 році була затверджена концепція розвитку 

цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки, що дає змогу утримувати 

ключові позиції у багатьох сферах економічного життя. 

Особливе місце серед інструментів міжнародних розрахунків, посередницьких 

операцій, за допомогою яких переводять кошти, списують необхідну суму з рахунку платника 

й зараховують на рахунок одержувача, посідає власна криптовалюта. 

Термін «криптовалюта» уперше почали використовувати при появі платіжної системи 

«Bitcoin», розробленої 2009 року японцем Сатосі Накамото. Під криптовалютою розуміють 
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різновид цифрових грошей, в основі якої лежить технологія криптографії, тобто шифрування 

даних. Вона не має фізичної форми, а існує тільки в електронному форматі [1]. 

У міжнародній практиці використовують доволі різноманітні визначення 

криптовалюти, зокрема її розглядають як приватні гроші, грошовий сурогат, електронну 

послугу, віртуальний товар, електронну інформацію, нематеріальну цінність, віртуальну 

валюту тощо. 

Не зважаючи на стрімке зростання популярності криптовалют, на сьогодні відсутнє 

загальновизнане визначення, яке б точно відображало їх сутність і економічну природу. 

Не зважаючи на різні підходи до визначення поняття криптовалют, можна визначити 

загальні ознаки, які притаманні більшості їх видів (рис. 1). 
 

Рис. 1 Загальні ознаки криптовалют 

 

Таким чином, слід погодитись з тією позицією, що криптовалюти є абсолютно новим 

економіко-правовим явищем, відмінним від традиційних електронних грошей. Головною 

рисою, яка відрізняє реальні гроші від криптовалюти – це спосіб їх походження. 

Електронні гроші утворюються внаслідок внесення реальних грошей через термінал 

для поповнення певного рахунку або електронного гаманця, а криптовалюта емітується в 

мережі. На сьогоднішній день її можна дарувати, обмінювати, купувати або «робити». 

Механізм створення цифрової валюти нагадує процес видобутку цінних металів. Для 

виготовлення кожної нової «монети» залучають все більше часу та ресурсів. 

Ємісія криптовалюти має назву «майнинг», що полягає у використанні потужності 

комп’ютерних систем для генерації унікальних наборів символів, які утворюють 

криптовалюту. 

На початок 2020 року існує 941 вид криптовалюти. Найбільш поширеними серед них є 

Bitcoin, Ethereum, OKB, Bitcoin Cash, BitcoinSV, Litecoin, EOS, XRP, Etherum Classic, Binance 

Coin – їм належить 80% сумарної капіталізації (див. табл. 1). 

відсутність централізованого емісійного центру, тобто їх 

децентралізований характер 

прозорість транзакцій, дані про кожну з яких доступні з будь- 

якого вузла системи 

анонімність учасників операцій – у мережі використовуються 

криптографічні методи асиметричного шифрування даних із 

застосуванням публічного та приватного ключів 

 

відсутність контролю транзакцій з боку банків, податкових 

служб або інших наглядових органів 

 

захищеність даних від зовнішніх впливів та атак. Для того, щоб 

серйозно пошкодити криптовалютну систему треба знищити 

більшість вузлів системи 

Загальні ознаки криптовалют 
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Таблиця 1 – Ціна та капіталізація найбільш популярних криптовалют світу станом на 

березень 2020 року [2] 

 

№ 

з/п 

Найменування 

криптовалюти 

Ціна в дол. 
США 

Ціна, ВТС Капіталізація, 

дол. США 
1 Bitcoin 5252,11 1 95962207943 

2 Ethereum 122,62 0,023 13500728510 

3 Bitcoin Cash 169,59 0,032 3106625144 

4 Bitcoin SV 117,06 0,022 2144071650 

5 Litecoin 35,3 0,0067 2279711548 

6 EOS 2 0,00038 2034751631 

7 XRP 0,15 0,000028 6552019775 

8 Etherum Classic 4,66 0,0089 541688796 

9 Binance Coin 10,3 0,002 1601611815 

10 ChainLink 2,11 0,0004 739468366 

 

Першоствореною і найбільш поширеною криптовалютою є Bitcoin, решта криптовалют 

побудована на фундаменті відкритого коду Bitcoin і нічим від нього не відрізняється, є його 

похідним інструментом. Саме цим пояснюється їх менша популярність. Основою Bitcoin є 

технологія блокчейн (від англ. block chain – ланцюжок блоків). 

Блокчейн – це публічна база всіх транзакцій, коли-небудь зроблених у системі Bitcoin, 

яка організована у систему блоків даних. Використовуючи цю базу, кожен користувач має 

змогу дізнатися, яка кількість Bitcoin належала певному конкретному гаманцю у певний 

відрізок часу. 

Ethereum на даний час друга за популярністю криптовалюта. Головна особливість – це 

система смарт-контрактів та необмежена кількість випуску. Працює вона так: умови кожної 

транзакції та угоди автоматично перевіряє спеціальна комп’ютерна програма (смарт- 

контракт). Блоки для зберігання інформації в системі Ethereum з’являються кожні 10–15 

секунд, на відміну від біткойна, якому потрібно 10 хвилин. 

Litecoin так само, як і Ethereum, – хардфорк від біткойна. Відмінності від BTC у неї і 

справді мінімальні. Технічно – це використання різних алгоритмів роботи. У мережі Bitcoin 

хеш-функцію виконує SHA256, а у Litecoin – scrypt. На практиці це дає вищу швидкість 

транзакцій (кожні 2,5 хвилини) і більшу спрямованість на майнінг, а отже, і більшу 

децентралізацію системи [3]. 

Прив’язка вашої особистої криптовалюти до USD Digital у вашому гаманці позначиться 

на тому, що ви зможете легко перемикатися між нестабільною власною криптовалютою і 

токеном, прив’язаним до долара США або до іншого ліквідного активу, наприклад, як це 

зробив уряд Венесуели. Незважаючи на те, що фіатна оцінка активів користувачів, 

конвертованих в криптовалюту, буде змінюватися в часі залежно від їх ринкової ціни, вартість 

власного клієнтського цифрового балансу в доларах США завжди залишиться постійно і буде 

змінюватися тільки з транзакціями, які змінять об’єм вашого цифрового балансу в доларах 

США. 

Такий діджиталізований інструмент розрахунків використовується як аналог валюти в 

обмінних операціях, зашифрований нерегульований цифровий актив, який не має фізичної 

форми та існує тільки в електронній мережі у вигляді даних. Застосування такого 

інструментарію дасть додаткові можливості для забезпечення розширення ринків збуту 

власної продукції, вже зараз він застосовується в Україні. 
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Подальше впровадження євроінтеграційних реформ, важливість яких встановлена 

Конституцією України, потребує проведення роботи щодо удосконалення правового 

регулювання сфер відповідних правовідносин. Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII 

«Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони» визначено необхідність поступового наближення законодавства України, 

Європейського Союзу, визнаних міжнародних стандартів у сфері фінансових послуг. 

Так, зокрема з метою підвищення рівня захисту прав вкладників, пунктами 11, 13 

преамбули Директиви 2014/49/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 16 квітня 2014 року 

про схеми гарантування депозитів (далі – Директива 2014/49/ЄС) встановлено необхідність 

участі в системі гарантування всіх кредитних установ. Попри це, чинне законодавство України 

встановлює, що до прийняття відповідного закону дія Закону України «Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб» не поширюється на АТ «Державний ощадний банк 

України», а Закон України «Про банки та банківську діяльність» визначає, що відповідні 

вклади фізичних осіб гарантуються державою. Таким чином можна стверджувати, що АТ 

«Державний ощадний банк України» є поза межами функціонування системи гарантування 

вкладів. При цьому, процес набуття АТ «Державний ощадний банк України» статусу 

учасника системи гарантування вкладів має бути розроблений таким чином, щоб мінімізувати 

вірогідність настання будь-яких фінансових ризиків. Це можливо забезпечити шляхом 

встановлення умов щодо поступового приєднання банку до системи гарантування вкладів 

фізичних осіб. 

Відповідно до пункту 21 преамбули Директиви 2014/49/ЄС Фонд гарантування вкладів 

фізичних осіб (далі - Фонд) з метою покриття більшої частини депозитів відповідними 

гарантіями, при встановленні суми розміру відшкодування коштів за вкладами повинен 

забезпечувати пропорційність захисту інтересів вкладників та стабільності фінансової 

системи. Тому збільшення суми граничного розміру відшкодування коштів має відбуватись 

поступово з урахуванням вищезазначеного балансу інтересів. 

Окрім цього, Фондом проводиться активна робота щодо впровадження найкращого 

європейського досвіду та здійснюється перехід на новий рівень фінансового планування та 

впровадження нової моделі фінансування, яка базується на ризико-орієнтовному підході. 

З метою подолання наслідків кризових явищ у банківському секторі, що відбулись 

протягом 2014-2017 років, протягом яких більше половини банків України зазнали банкрутств, 

Фонд забезпечував виплати відшкодування гарантованих вкладів, що вдесятеро перевищували 

фінансові можливості Фонду. Це було реалізовано шляхом залучення Фондом 
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кредитів від Національного банку України та Міністерства фінансів України на ринкових 

умовах. На сьогодні Фонд повністю розрахувався за кредитами Національного банку України 

та частково достроково погасив заборгованість перед Міністерством фінансів України. 

Так, борги Фонду станом на 1 квітня 2021 року складаються із заборгованості Фонду за 

векселями перед Міністерством фінансів України у сумі 68852 млн грн, у тому числі залишку 

основної суми боргу – 46,94 млрд грн та нарахованих процентів – 21,91 млрд грн. Загальна 

заборгованість, яку Фонд має сплатити до грудня 2031 року складає 111,10 млрд грн, з яких 

64,16 млрд грн нараховані відсотки. За розрахунками Робочої групи при Раді з фінансової 

стабільності Фонд не зможе накопичити кошти в таких обсягах. Дефіцит коштів Фонду 

складатиме понад 80 млрд грн. 

Однак з метою погашення залишку заборгованості з одночасним збереженням 

фінансової стабільності системи гарантування вкладів постала необхідність впровадження 

дієвих механізмів реструктуризації боргових зобов’язань Фонду. 

Проектом Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб пропонуються шляхи 

вирішення наведених вище проблем. 

Метою законопроекту є вирішення проблеми реструктуризації боргових зобов’язань 

Фонду перед Міністерством фінансів України, наближення українського законодавства у 

сфері функціонування системи гарантування вкладів до законодавства Європейського Союзу, 

зокрема Директиви 2014/49/ЄС та Директиви 2014/59/ЄС, досягнення необхідного рівня 

забезпеченості системи гарантування вкладів фізичних осіб, покриття прогнозованого обсягу 

ризиків у банківській системі, збільшення суми граничного розміру відшкодування коштів. 

Законопроект визначає правову основу для набуття АТ «Державний ощадний банк 

України» участі у системі гарантування вкладів фізичних осіб та відповідні положення, 

розроблені з метою забезпечити плавність перехідного періоду банку. 

Законопроект вводяться такі поняття як «цільовий показник», «відкоригований 

капітал», «цільовий фонд». 

Також законопроект передбачає регулювання таких питань: 

- забезпечення плавності процесу та мінімізації можливих ризиків з метою набуття АТ 

«Державний ощадний банк України» статусу банку-учасника системи гарантування вкладів 

фізичних осіб; 

- вирішення питання щодо забезпечення фінансової стійкості системи гарантування 

вкладів фізичних осіб шляхом розрахунку необхідного значення цільового показника, 

встановлення розміру базової річної ставки регулярного збору та запровадження механізмів їх 

розрахунку та порядку встановлення; 

- досягнення необхідного рівня забезпеченості системи гарантування вкладів фізичних 
осіб; 

- запровадження положень щодо порядку проведення стрес-тестування системи 

гарантування вкладів фізичних осіб; 

- удосконалення механізмів надання Фонду кредитної підтримки з боку Національного 

банку України та Держави; 

- удосконалення процедури встановлення граничного розміру відшкодування коштів за 

вкладами (у разі отримання відповідних рекомендацій Ради з фінансової стабільності), а також 

поступове збільшення суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами з 400000 

до 600000 грн (протягом визначеного періоду) у разі забезпечення фінансової стійкості Фонду. 

Прийняття цього законопроекту сприятиме виконанню міжнародно-правових 

зобов’язань України, забезпечить фінансову стабільність гарантування вкладів фізичних осіб 

та покриття прогнозованого обсягу її ризиків, збільшення суми граничного розміру 

відшкодування коштів, відновлення та підвищення довіри вкладників до банківської системи 

України. 
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Проблематиці процесу управління грошовими потоками присвячено велику кількість 

статей та наукових доповідей [15,32,41,43]. Та ознайомившись з великою кількістю матеріалу 

з даної теми, можна сміл иво наголосити на тому, що основна маса таких статей присвячена 

різноманітним теоретичним підходам щодо трактування поняття «грошовий потік» без 

зазначення конкретних проблем з якими стикається підприємство та шляхів їх вирішення. 

Серед основних проблем управління грошовими потоками на вітчизняних 

підприємствах можна визначити: 

- управління грошовими засобами скоріше всього являє собою управління залишком 

грошових коштів на рахунках; 

- процес управління грошовими потоками не скоординований з цілями самого 

підприємства; 

- підприємствам властива неоднозначність управління грошовими потоками в розрізі 

операційної, фінансової та інвестиційної діяльності або повна його відсутність; 

- у більшості вітчизняних підприємствах відсутні посади фінансового та інвестиційного 

менеджера, не кажучи про наявність особи, відповідальної за управління грошовими 

потоками; 

- проблема наявності прибутку, але відсутності грошей. 

Аналіз літератури дозволив визначити шляхи вирішення даних проблем: 

- розробити місію, цілі компанії, сформувати стратегію бізнесу і вже в рамках цієї 

стратегії визначитися з політикою управління грошовими потоками; 

- призначити особу, яка б відповідала за процес управління грошовими потоками, 

функціональними обов’язками якої будуть забезпечення прийнятного рівня ліквідності, 

оптимізація використання грошових ресурсів, складання своєчасного та точного коротко- та 

середньострокового прогнозу надходження та вибуття грошових коштів тощо; 

- розробити модель управління грошовими потоками; 

- автоматизувати процеси формування, використання та управління грошовими 

потоками. 

Перші дві вищезазначених проблеми являються більше кадровими, інші ж вирішуються 

шляхом розробки моделі управління грошовими потоками. 

Існуюча модель формування, використання та управління грошовими потоками від 

операційної діяльності представлена на рис.1. 

 

 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2121-14https
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17
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Рис. 1 Існуюча модель формування, використання та управління грошовими потоками 

від операційної діяльності 

Існуюча модель досить складна та незрозуміла. Була здійснена спроба спростити та 

удосконалити існуючу модель управління грошовими потоками таким чином, щоб механізм її 

дії був зрозумілим, ефективним та універсальним. Враховуючи низьку активність вітчизняних 

підприємств в інвестиційній та фінансовій сферах, а також на основі дослідження проблем 

управління грошовими потоками та можливих варіантів їх вирішення можна запропонувати 

наступну модель формування, використання та управління грошовими потоками від 

операційної діяльності (рис. 2). 
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Рис. 2 Удосконалена модель формування, використання та управління грошовими 

потоками від операційної діяльності 
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Запропонована модель розглядає підприємство, що функціонує в умовах ринкової 

економіки і має проблеми з дефіцитом чи залишком грошових коштів. Модель сформована у 

вигляді сукупності укладених контрактів з покупцями та постачальниками, дозволить 

підприємству ефективно управляти дефіцитом чи залишком грошових коштів. В моделі 

представлені чотири суб’єкти, які є зацікавленими в грошових надходженнях: покупці, 

постачальники, банківські установи - кредитори (в частині короткострокових ресурсів), 

власники (в частині фінансування оборотних активів). 

Від існуючої удосконалена модель відрізняється тим, що процес формування грошових 

потоків починається з пропозиції співпраці з підприємством, а не з визначення строку платежу. 

Після етапу оформлення договору купівлі-продажу в удосконаленій моделі з’являється етап 

контролю за виконанням укладених договорів. Етап виплати штрафних санкцій за договором 

був виключений з існуючої моделі, оскільки даний етап не буде існувати, якщо учасники 

процесу управління грошовими потоками дотримуються умов договору, вчасно й в повній мірі 

відповідають за своїми зобов’язаннями. На практиці представлена модель може бути 

розглянута в якості бази при впровадженні сучасної системи планування і бюджетування, 

автоматизації управління грошовими коштами. 

У результаті вітчизняні підприємства зможуть не тільки скоординувати рух грошових 

коштів і оперативно визначати їх дефіцит або надлишок. В якості управлінського програми 

рекомендується використовувати систему інтерпретаційного або коефіцієнтного фінансового 

аналізу, здатного виявити причини утворення дефіциту або надлишку, а так само оцінити 

ефективність поточного управління грошовими коштами. 

Таким чином, запропонована система управління грошовими засобами є універсальною, 

незважаючи на те, що операційний цикл є специфічним для кожної галузі виробництва. 

Керівникам та спеціалістам вітчизняних підприємств не потрібно розробляти свою модель, 

можна взяти вже побудовану та запровадити її на власному підприємстві, що дозволить 

ефективно здійснювати процес управління грошовими потоками. ПАТ «КВБЗ» також може 

використати побудовану модель в процесі управління грошовими потоками підприємства. 
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Правове забезпечення та регулювання ринку страхування здійснюється шляхом 

прийняття нормативно-правових актів, які регламентують діяльність страховиків як у цілому, 

так і за окремими видами. 

Система нормативно-правового регулювання автотранспортного страхування та їх 

тарифів України включає норми, які визначаються наступними документами: Конституцією 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
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України; Міжнародними угодами, чинними на території України; Цивільним кодексом 

України; Господарським кодексом України; Законами та Постановами Верховної Ради 

України; Указами та Розпорядженнями Президента України; Постановами та 

Розпорядженнями Уряду України; іншими нормативними актами. 

Характеристика основних нормативних документів, що регламентують 

автострахування та їх тарифи в Україні, наведена у табл. 1. 

Таблиця 1 – Нормативні документи, що регламентують здійснення автострахування 

 
Документ Характеристика 

1 2 

Конституція України 
Встановлює загальні норми регулювання діяльності 

страховиків в Україні 

 
Цивільний кодекс 

Наводить основи лише  державного страхування. 

Регламентує  можливість застосування  електронних 

протоколів у разі настання дорожньо-транспортної 

пригоди 

 

Закон України «Про 

страхування» 

Наводить визначення основних понять, що стосуються 

страхової діяльності, вимоги до страховика, порядок 

здійснення обов’язкового страхування, принципи 

державного нагляду, порядок вирішення спорів 

 

Закон України «Про внесення 

змін та доповнень до Закону 

України «Про страхування» 

Наводить вимоги до порядку створення страховиками 

статутних фондів та страхових резервів. Встановлює 

нормативи оцінки платоспроможності страхових 

компаній.  Розширює  перелік  обов’язкових  видів 
страхування 

 
Постанови Уряду 

Регламентують правове регулювання діяльності страхових 

посередників, особливості діяльності товариств взаємного 

страхування, порядок проведення видів обов’язкового 

страхування 

Закон України «Про дорожній 

рух» 

Встановлює обов’язковість наявності у водія 

транспортного засобу, що виїжджає закордон, страхового 

сертифікату «Зелена картка» 

Закон України «Про 

обов’язкове страхування 

цивільно-правової 

відповідальності власників 

наземних транспортних 

засобів» 

Регламентує здійснення даного виду страхування. 

Запроваджує функціонування в Україні уповноваженого 

органу – Моторно-траспортного страхового бюро 

(МТСБУ), встановлює його права та обов’язки, межі 

діяльності. Встановлює обсяги необхідних даних, які 

зберігаються в єдиній централізованій базі даних МТСБУ. 
Регламентує пряме врегулювання збитків тощо 

Закон України «Про 

загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування» 

Надає повноваження МСТБУ отримувати відомості з 

системи персоніфікованого обліку Пенсійного фонду з 

метою надання пільг певним категоріям населення при 

отриманні полісу ОСЦПВ 

 

Податковий кодекс 

Надає повноваження МТСБУ отримувати дані з 

Державного реєстру для ведення єдиної централізованої 

бази даних щодо ОСЦПВ. Надає повноваження МСТБУ 

отримувати відомості з Державного реєстру фізичних осіб 

– платників податків для ведення єдиної централізованої 

бази даних щодо ОСЦПВ 
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Кодекс України про 

адміністративні 

правопорушення 

Встановлює розмір штрафу, який накладається на особу, 

що не має або не надала для перевірки страховий поліс 

ОСЦПВ 

Закон України «Про 

відновлення 

платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом» 

Встановлює порядок відновлення платоспроможності 

страховика, що здійснює ОСЦПВ, та визнання банкрутом 

такого  страховика,  визначає  поняття  «банкрутства 
страхової компанії» 

Нормативні акти Державної 

комісії з регулювання ринку 

фінансових послуг 

Встановлюються інструкції щодо проведення окремих 

видів діяльності страховика, порядок ліцензування та 

створення страхової компанії, вимоги до звітності та 

ведення обліку 

Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців» 

Надає повноваження МСТБУ отримувати відомості з 

Єдиного державного реєстру для ведення єдиної 
централізованої бази даних щодо ОСЦПВ 

Закон України «Про фінансові 

послуги та державне 

регулювання ринків 
фінансових послуг» 

Визначає умови надання страхових послуг страховиками 

населенню країни, регламентує діяльність страхових 

компаній,  визначає  вимоги  для  отримання  права  на 
здійснення страхової діяльності 

Положення «Про обов’язкове 

особисте страхування від 

нещасних випадків на 

транспорті» 

Регламентує порядок здійснення обов’язкового 

особистого страхування від нещасних випадків на 

транспорті страховиками, встановлений перелік осіб, що 

підлягають такому виду страхування, розміри страхової 
суми та страхового платежу, перелік страховий випадків 

Закон України «Про 
господарські товариства» 

Встановлює  порядок  визнання  організації  страховою 
компанією. 

 

Головним уповноваженим органом, що здійснює контроль та нагляд за страховою 

діяльністю вітчизняних страховиків є Національний Банк України. 

Метою її діяльності є створення умов для діяльності ринків фінансових послуг, їх 

стабільного розвитку, забезпечення захисту прав споживачів послуг, які надаються на таких 

ринках, та розширення меж діяльності фінансових ринків територіально. 

НБУ у межах власних повноважень, які надані Конституцією та законами України, 

актами і дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, видає 

розпорядження та проводить організацію і контроль щодо виконання цих розпоряджень. 

Основними завданнями НБУ є наступні: 

1) забезпечення виконання політики державного регулювання ринків фінансових 

послуг; 

2) розробка стратегії розвитку ринків фінансових послуг; 

3) здійснення нагляду за якістю наданням фінансових послуг; 

4) захист прав споживачів фінансових послуг; 

5) розробка пропозицій щодо вдосконалення нормативної бази щодо регулювання 

ринків фінансових послуг; 

6) розробка і затвердження нормативних актів з питань, що належать до компетенції 

НБУ тощо. 

Наступним регулюючим органом на ринку автострахування є Моторно-транспортне 

страхове бюро України (МТСБУ) – це об'єднання страховиків, які надають послуги з 

обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів. 
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Участь страховиків у Моторно-транспортному страховому бюро України є 

обов’язковою до виконання умовою для надання страхової послуги ОСЦПВВНТЗ страховою 

компанією. 

Мета діяльності МТСБУ визначається наступним: 

- надання гарантій відшкодування шкоди, завданої третім особам під час настання 

страхових випадків; 

- координація діяльності страховиків, які є членами МТСБУ стосовно страхування 

ОСЦПВВНТЗ; 

- захист прав та інтересів страховиків-членів МТСБУ; 

- розгляд скарг від споживачів страхових послуг страховиків-членів МТСБУ та 

реагування на них тощо. 

Нормативними актами регулюється здійснення обов’язкових видів автотранспортного 

страхування: законодавством встановлені розміри страхових платежів, відшкодувань та 

страхової суми, визначені об’єкти страхування та органи, що контролюють процес надання 

таких страхових послуг. 

Регулювання добровільних видів автострахування має лише рекомендаційний 

характер. 

Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів» було регламентовано створення уповноваженого 

органу Моторно-транспортного страхового бюро України, що здійснює регулювання 

діяльності страховиків, що займаються здійснення страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів за внутрішніми та зовнішніми 

договорами. 

Нормативні акти Національного банку України, встановлюють порядок ліцензування 

та створення страхових компаній, наводять вимоги щодо фінансової звітності та ведення 

бухгалтерського обліку страховиками, встановлюють порядок навчання кадрів страхової 

компанії. 
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В період трансформаційних процесів в економіці України одним з головних механізмів 

забезпечення фінансової стійкості страхової компанії виступає оптимізація структури 

страхового портфелю. Формування страхового портфелю є досить складним завданням, 

оскільки потребує узгодження протилежних критеріїв оптимізації, а саме, виникає 

максимізація очікуваної дохідності з одночасною мінімізацією ризику. 

Страховий портфель – це певний набір страхових ризиків, які страхова компанія 

приймає на забезпечення залежно від цілей своєї діяльності. Тобто, це сукупність укладених 

страхових договорів, що діють на певній території, і завдяки яким страхова компанія несе 

відповідальність перед страхувальниками [1]. 

http://www.mtsbu.ua/
http://dfp.gov.ua/
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Формування збалансованого страхового портфеля є одним з факторів забезпечення 

фінансової стійкості страхової компанії. Головними ознаками якості страхового портфеля є 

його збалансованість, однорідність, стійкість та диверсифікація. Структурне формування 

портфеля визначається співвідношенням між формами договорів страхування (обов'язковою і 

добровільною), (індивідуальною і груповою) і видами страхування. Відомо, що різні види 

страхових продуктів відрізняються між собою рівнем ризику і рівнем доходу. Між ризиком та 

дохідністю страхового портфеля існує пряма залежність: страхування великих ризиків 

приносить великий дохід і в разі настання страхового випадку великий збиток; масові види 

страхування забезпечують страховику невеликий, зате стабільний дохід і у разі настання 

страхового випадку невеликий збиток. Переважання у страховому портфелі високоризикових 

видів страхування свідчить про його незбалансованість та може підірвати фінансову стійкість 

компанії. Завданням кожного страховика є формування оптимального страхового портфеля, у 

якому досягається оптимальне співвідношення видів страхових продуктів (майнового, 

особистого страхування та страхування відповідальності) за критеріями максимальної 

рентабельності при заданому рівні ризику і, водночас, найменшому рівні ризику при такій 

рентабельності. 

Характеризуючи процес формування страхового портфеля, необхідно зупинитися на 

ідентифікації основних їх видів. Виділяють, залежно від ступеня ризику такі типи страхового 

портфеля: агресивний, консервативний, диверсифікований (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Основні типи страхового портфеля та їх характеристика 

 
Тип страхового портфеля Коротка характеристика 

 

 

Агресивна модель 

Характеризується високим рівнем ризику та дохідності; цю 

модель застосовують з метою максимізації прибутку; вона 

має низький рівень фінансової стійкості, тобто велику 

частку ризиків страховик повинен передавати у 

перестрахування. Цій моделі характерний спеціалізований 

тип  страхового  портфелю,  оскільки  вона  має  вузьку 
спрямованість, високий ступінь ризику та високий дохід. 

 

 

Консервативна модель 

Характеризується низьким ступенем ризику та дохідності; 

ця модель має високий рівень фінансової стійкості, тому її 

застосовую провідні страхові компанії з метою утримання 

позицій на страховому ринку. Консервативній моделі 

характерний класичний вид страхового портфелю, який 

містить класичні види послуг обов’язкового і добровільного 

страхування. 

 

 
Диверсифікована модель 

Характеризується середнім рівнем ризику та дохідності. Ця 

модель має середній рівень фінансової стійкості, страховики 

її застосовують з метою збільшення частки присутності на 

ринку. Диверсифікованій моделі притаманний 

комбінований  (тобто  поєднання  спеціалізованих  і 
класичних ризиків) страховий портфель. 

 

На формування страхового портфеля і подальше управління впливають такі чинники: 

цілі страховика, андерайтинг, політика перестрахування. Вибір моделі та виду при 

формування страхового портфелю залежить від того, які цілі ставить перед собою страховик 

(максимізація прибутку, збереження існуючих позицій на ринку чи збільшення частки 

присутності на ринку). [2] Існує 3 моделі формування страхового портфеля, кожній з яких 

притаманні певні види страхових послуг та різні рівні доходу та ризику (табл. 2). 
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Таблиця 2 – Класифікація типів і видів страхового портфеля за рівнями доходності та 

ризику 

 

Типи (модель) 

страхового портфеля 

 

Ступінь 

ризику 

 

Рівень 

доходу 

Вид страхового 

портфеля залежно 

від наданих 

страхових послуг 

Стійкість 

страхового 

портфеля 

Агресивний Високий Високий Спеціалізований 
Фінансово 

нестійкий 

Консервативний Низький Низький Класичний 
Фінансово 

стійкий 

 

Диверсифікований 

 

Середній 

 

Середній 

 

Комбінований 

Середній 

рівень 

стійкості 

 

На нашу думку, найбільш оптимальним для страхових компаній є диверсифікований 

страховий портфель, адже саме такий портфель характеризується оптимальним рівнем 

доходності, ризиковості та фінансової надійності. Такий тип портфеля характерний для 

стратегічно орієнтованих страхових компаній і в ньому вдало комбінуються агресивна та 

консервативна форми. Таким чином, залежно від поставлених цілей страхові компанії 

формують відповідний страховий портфель та здійснюють управління ним. Разом з тим, варто 

вказати, що головною метою страховика є передусім формування такого страхового портфеля, 

в якому прийняті на страхування ризики відповідають сформованим резервам для їх покриття. 

За даною ознакою можна говорити про формування збалансованого або незбалансованого 

страхового портфеля. 
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СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ 
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Однією з проблем, що впродовж останніх років стримує динаміку економічного 

зростання в Україні, є дефіцит внутрішніх джерел капіталоутворення реального сектору на тлі 

незадовільної кредитної активності комерційних банків як головних інститутів фінансового 

ринку. Визначальним чинником, що міг би прискорити післякризове відновлення ВВП країни, 

є створення умов для трансформації акумульованих банківською системою вільних 

фінансових ресурсів у джерело інвестиційного оновлення економіки . Серед наявних причин, 

що стримують сьогодні цей процес, – активна практика внутрішніх державних запозичень, що 

переорієнтовує фінансові інститути на формування портфелю державних цінних паперів та 

демонструє дію відомого ефекту витіснення державою внутрішніх приватних інвестицій [5, с. 

82]. 

Для покриття дефіциту бюджету виникає необхідність випуску облігацій внутрішньої 

державної позики (ОВДП). Окрім цього, основними цілями емісії державних цінних паперів є 
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стабілізація фінансового ринку, регулювання грошової маси в обігу, касове виконання 

державного бюджету, забезпечення портфельних інвесторів менш ризикованими фондовими 

інструментами. Облігації внутрішніх державних позик України – державні цінні папери, що 

розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку та підтверджують зобов'язання 

України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою 

доходу відповідно до умов розміщення облігацій. Номінальна вартість облігацій внутрішніх 

державних позик України може бути визначена в іноземній валюті [3]. 

З початку XX ст. інтерес до державних облігацій почав зростати, особливо на ринку 

США, де цей інструмент активно був упроваджений у 1917 році. До цього держава залучала 

ресурси на міжнародних ринках, але у зв'язку з Першою світовою війною подібне стало 

неможливим й уряд США емітував облігації на суму близько 21,5 млрд дол. США. Власники 

капіталу почали сприймати державні облігації як важливий елемент у інвестиційних 

портфелях [2]. 

У зарубіжних країнах ринок державних цінних паперів є високорозвиненим. Фізичні 

особи-інвестори, які зосереджують увагу на питаннях стабільності доходу, є активними 

учасниками ринку. Зокрема, Німеччина має один з найбільш розвинених ринків державних 

цінних паперів у ЄС та світі. Починаючи з 2008 року Агентство з управління державним 

боргом проводить активну рекламну кампанію для залучення коштів фізичних осіб на ринок 

облігацій державної позики. Агентство швидко адаптується до умов ринку і позиціонує себе 

як конкурента приватних банків, акцентуючи увагу на зручності та вигідності інвестування у 

державні облігації. Наприклад, після проведення успішної рекламної кампанії у 2008 році, 

Агентству вдалось залучити 3,4 млрд євро на ринок державних облігацій [1]. 

ОВДП є важливою основою для фінансування держбюджету України. Аналіз динаміки 

загального обсягу ОВДП у власності банків протягом останніх років свідчить про динамічне 

нарощення обсягів державних запозичень. Так, протягом 2016-2020 рр. загалом по всіх 

банківських установах обсяги ОВДП зросли на 161,5 млрд грн, або на 54% (за даними табл.). 

Найвищі темпи зростання протягом наведеного періоду спостерігалися у 2017 р. (на 37%), що 

зумовлювалося випуском державних цінних паперів із метою докапіталізації банків. З одного 

боку, державні запозичення здійснювалися з метою посилення стабільності та стійкості 

відповідного суб'єкта, сприяючи стабілізації банківської системи. Але, з іншого боку, стрімке 

збільшення частки держави у банківському секторі економіки призвело до формування так 

званого «прихованого» дефіциту державного бюджету та зростання державного боргу. Як 

результат, обсяг ОВДП у власності державних банків значно перевищив обсяг ОВДП у 

власності інших банків. Окрім цього, це суттєво деформувало інституційну структуру 

національної банківської системи: у державних банках сконцентровано 61% усіх залучених 

банківською системою коштів населення (410,5 млрд грн на серпень 2020 р.). Ураховуючи той 

факт, що саме у портфелях державних банків (включно з «ПриватБанком») концентрується 

левова частка ОВДП (від 90% на кінець 2016 р. до 84% станом на травень 2020 р., за даними 

табл.1), можна зробити висновок про розширене використання державних банків для 

фінансування державного боргу. Слід зазначити, що із вкладених держбанками у державні 

облігації 386,3 млрд грн (на травень 2020 р.) більш як половина – це капітальні ОВДП, тобто 

внесені державою для докапіталізації фінустанов. Склалася парадоксальна ситуація, коли 

держава як власник банків кредитує сама себе як позичальника. Це породжує конфлікт 

інтересів та є однією з причин неефективності роботи як державних банків, так і економіки 

загалом. 
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Таблиця 1 – Обсяги ОВДП у власності банків (млрд грн) 

 

 2016 р. (на 

кінець 

періоду) 

2017 р. (на 

кінець 

періоду) 

2018 р. (на 

кінець 

періоду) 

2019 р. (на 

кінець 

періоду) 

2020 р. (на 

кінець 

травня) 

ПриватБан 

к 

103,2 167,5 151,3 156,2 187,9 

Ощадбанк 68,8 109,0 95,5 91,9 106,4 

Укрексімба 

нк 

73,6 66,3 48,0 43,0 50,8 

Укргазбанк 20,2 22,7 20,7 25,1 41,2 

Інші банки 31,1 40,7 51,0 58,0 72,1 

Разом всі 

банки 

296,9 406,2 366,5 374,2 458,4 

Джерело: складено автором за даними НБУ [4] 

 

Важливу роль відіграє у формуванні залучення фізичних осіб на ринку ОВДП недовіра 

населення до держави. Незважаючи на те, що держава гарантує повернення вкладених коштів 

в ОВДП, населення надає перевагу тим же депозитам. Це пояснюється нестабільним станом 

економіки та загального соціального стану країни, особистим ставленням до урядових 

управлінців і «консервативним» користуванням вільних коштів (залучення коштів в ОВДП 

наразі не є класичним інвестуванням для отримання прибутку). 

Ще однією причиною низької активності населення на ринку державних облігацій є 

складна процедура купівлі облігацій: наразі цей процес є бюрократизованим та несе високі 

додаткові витрати. Купівля на первинному ринку не по кишені пересічному українцю, а на 

вторинному – супроводжується додатковими витратами на послуги брокера. Для зберігання 

ОВДП необхідно відкрити спеціальний рахунок в банку або депозитарній установі, що 

призводить до додаткових витрат. 

Впливає на низьке залучення фізичних осіб і часткова відсутність інтересу банківських 

установ у продажі ОВДП: нині банки зацікавлені в просуванні власних продуктів, а саме – 

депозитів. 

Недоліком ОВДП також може бути відстрочення їх погашення Міністерством фінансів 

України, що спричинить невдоволення інвесторів. 

Однак облігації внутрішньої державної позики мають багато переваг порівняно з іншим 

інвестиційними інструментами: 

- ОВДП є найбільш надійним фінансовим інструментом в Україні, адже держава 

гарантує 100 % повернення інвестиції в ОВДП фізичним особам [6]; 

- висока відсоткова ставка: ставка дохідності становить 13 % у гривні й 5 % у доларах 

США; 

- висока ліквідність: є можливість продати ОВДП у разі потреби дострокового 

повернення коштів; 

- відсутність податку на доходи фізичних осіб (ПДФО); 

- ОВДП є надійним інструментом застави. Наприклад, в АТ КБ «ПриватБанк» можна 

взяти кредит під заставу ОВДП. 

Варто зазначити, що наразі проводиться низка заходів для того, щоб зацікавити 

населення в купівлі ОВДП: здійснюється інформаційна та рекламна Кампанії; 

удосконалюються закони і проводяться реформи: у зв'язку з набуттям чинності з 07.02.2019 

року Закону України «Про валюту та валютні операції» Кабінет Міністрів України зняв 

обмеження на розрахунки іноземною валютою за операціями з ОВДП на вторинному ринку. 

Окрім цього, як уже зазначалося, нещодавно ОВДП стали інструментом застави. 
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Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що через деформовану структуру банківської 

системи України з критично високою часткою державних банків сформувався механізм 

переорієнтації фінансових ресурсів на обслуговування державного боргу. Надмірне боргове 

навантаження з боку органів влади скорочує джерела капітальних інвестицій, підвищує 

вартість кредитних ресурсів, що разом із несприятливим впливом інших чинників стримує 

кредитування реального сектору економіки. Це потребує комплексу невідкладних заходів 

щодо створення умов, за яких банківська система, у тому числі й держбанки, змогли б 

долучитися через відновлення кредитування суб'єктів економіки до подолання наслідків 

кризи. 
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Однією з найважливіших умов для забезпечення сталого економічного розвитку є 

потужна банківська система. Її фінансова стабільність визначається стабільністю окремих її 

елементів – комерційних банків, діяльність яких залежить від ефективності управління 

доходами та витратами. 

Питання щодо оцінки ефективності управління дохідністю досліджували вітчизняні 

науковці О.Вовчак, О.Герасимович, М.Мороз, Л. Примостка, М.Савлук, В.Шелудько тощо. 

Проте в реаліях сьогодення постають нові завдання банківським установам, які необхідно 

вирішувати. 

Аналіз наукової літератури дає підстави узагальнити поняття кредитного портфеля як 

сукупності наданих банком позичок, класифікованих на основі різних критеріїв, сформованих 

з метою ефективного управління, тобто отримання прийнятного рівня доходу та забезпечення 

платоспроможності банку при мінімальному рівні кредитного ризику. 

http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_papers/
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Головна мета процесу управління кредитним портфелем банку полягає у забезпеченні 

максимальної доходності за певного рівня ризику та досягненні певного ефекту, що відповідає 

загальній меті діяльності банку. 

Дохідність характеризується абсолютними (сума доходів у грошовому вираженні) та 

відносними показниками (середній рівень дохідності кредитних ресурсів). У загальному 

випадку дохідність кредитного портфеля банку протягом зафіксованого періоду залежить від 

обсягу портфеля та рівня відсоткових ставок за кредитами. 

Дохід кредитного портфеля формується за рахунок усіх доходів, одержаних банком від 

проведення операцій кредитного характеру за певний період. Узагальнюючим показником є 

рівень дохідності кредитного портфеля, що розраховується як відношення суми доходів від 

кредитних операцій до обсягу наданих кредитів і залежить від ринкової ставки відсотка; 

обсягу і структури кредитного портфеля; умов конкуренції на банківському ринку; власних 

можливостей банку щодо вибору об’єктів кредитування [1, с. 138]. 

Станом на 01 листопада 2021 року ліцензію Національного банку України мала 71 

банківська установа (в т.ч. 33 банки з іноземним капіталом). За підсумками 2020 року чисті 

активи банківської системи України збільшились, і на 01.01.2021 р. становили майже 1,823 

млрд. грн., що на 34,0% більше у порівнянні з 2018 роком [2] (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Основні показники діяльності банків України на 01.01.2021 р. [2], млн. грн 
 

Назва показника 

 

01.01.19 

 

01.01.20 

 

01.01.21 

Відхилення 

Абс. 

млн.грн 

Відн. 
% 

Активи банків 1360764 1494460 1822814 462050 34,0 

Кредити надані, з них: 1118618 1033540 963664 -154954 -13,9 

кредити органам державної влади 2865 4720 11545 8680 303,0 

кредити суб’єктам господарювання 919054 822020 752503 -166551 -18,1 

кредити фізичним особам 196634 206761 199556 2922 1,5 

кредити небанківським фінустановам 66 33 60 -6 9,1 

Частка виданих кредитів в активах банків 82,20 69,15 52,87 -29,33 - 

Доходи банків, з них: 204554 243102 250171 45617 22,3 

процентні доходи 140803 152954 147743 6940 4,9 

комісійні доходи 50969 62057 70640 19711 38,7 

доходи від переоцінки та операцій купівлі- 

продажу 
1853 16225 21507 19654 

1060, 
6 

Частка процентних доходів, % 68,8 62,9 59,1 -9,7 - 

Рівень доходності кредитного портфеля 12,59 14,80 15,33 2,74 - 

 

На тлі пандемії COVID-19, не зважаючи на здешевлення кредитів, попит як бізнесу, так 

і населення на кредити знижувався, що призвело до зменшення кредитного портфеля банків 

протягом аналізованого періоду на 154954 млн. грн. за рахунок зменшення обсягів виданих 

кредитів суб’єктам господарювання на 166551 млн. грн. та незначного збільшення обсягів 

виданих кредитів органам державної влади на 8680 млн. грн. та фізичним особам та 2922 млн. 

грн. 

Станом на кінець 2020 року частка наданих кредитів в структурі загальних активів 

банків України становила 52,87%. Обсяг наданих кредитів протягом 2018 – 2020 рр. 

зменшився на 13,9%, переважно за рахунок зменшення виданих кредитів суб’єктам 

господарювання на 18,1%. 

Протягом 2021 року ситуація з кредитуванням почала покращуватися. Банківський 

сектор у ІІІ кварталі 2021 року рекордно прискорив зростання кредитування, найпомітніше в 

корпоративному та іпотечному сегментах [3]. 
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Доходи банків України протягом 2018-2020 рр. зросли на 22,3 %, або на 45617 млн грн. 

переважно за рахунок зростання комісійних доходів. У структурі доходів у банків найбільша 

стаття – процентні доходи, які у 2020 році склали майже 59,1%, що на 9,7% менше, ніж у 2018 

році. Негативно позначилося на процентних доходах банку загальне зниження бізнес- 

активності під час карантину та падіння попиту на кредити й банківські послуги. 

Отже, за досліджуваний період сума наданих кредитів по банківській системі України 

мала тенденцію до зменшення. В свою чергу, зріс обсяг доходів від кредитних операцій, що 

призвело до збільшення рівня доходності кредитного портфеля на 2,74%, що сприяє 

зростанню прибутковості банків. 

Так, у ІІІ кварталі 2021 року прибуток банківського сектору був у півтора раза 

більшим, ніж у відповідному періоді 2020 року. Він зростав завдяки значному приросту 

чистого процентного та комісійного доходів – на 44,1% р/р та 28,8% р/р відповідно. Цьому 

сприяло збільшення процентних доходів від кредитування, яке істотно пожвавилося після 

кризи, та від цінних паперів, обсяги вкладень в які були вищими, ніж торік [3]. 

Узагальнюючи результати проведеного дослідження, можна зробити висновок, що, 

незважаючи на низхідну тенденцію обсягу виданих кредитів, дохідність кредитного портфеля 

значно покращилася у зв’язку зі зростанням доходів від кредитних операцій та як результат – 

зростання прибутку. 
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Постановка проблеми. Ясне розуміння феномена вартості компанії та навички у 

застосуванні методики її визначення для прийняття вірних рішень у бізнесі є головними 

передумовами успіху в сучасному конкурентному середовищі. Єдиний критерій правильного 

вирішення питань пов’язаний з оцінкою вартості компанії. Вартісна оцінка є ключовим 

елементом будь-якої повноцінної бізнес-стратегії і не повинна залишатися винятковим 

обов’язком фахівців з фінансів. 

Аналіз останніх досліджень. В наукових джерелах проблема сутності оцінки та 

прогнозування грошового потоку підприємства фактично не розглядається, тому були окремо 

досліджені роботи присвячені економічному прогнозуванню Серед українських вчених 

дослідженням займалися: М.Ю. Юнацький [7], І.В. Чібісова [6], А.В. Крупенко [6] та інші. 

Формування цілей. Вартісна оцінка є ключовим елементом будь-якої повноцінної 

бізнес-стратегії і не повинна залишатися винятковим обов’язком фахівців з фінансів. 

Розглянемо детальніше навіщо потрібна оцінка кожному розділу (табл. 1). 
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1. Хедж-фонд. Фонд займається та заробляє, перш за все, купівлею та продажу 

акції публічних компаній. Найголовніше завдання – це зрозуміти, наскільки поточна ціна акції 

компанії є реальною та наскільки вона оцінена коректна. 

2. Equity Research. Великих відмінностей із хедж-фондами, насправді, до 

менеджменту – немає. Основна різниця полягає в тому, що у разі фонду – фонд інвестує 

самостійно, а у випадку Equity Resech-a дає рекомендацію клієнту щодо купівлі та продажу 

того чи іншого активу. 

Таблиця 1 – Основні сфери з оцінки підприємств 

 
Поняття сфери Характеристика 

Hedge Funds / Asset 

Management 

Інвестувати у компанію, якщо вона недооцінена 

Ставити проти компанії, якщо вона переоцінена 

 
Equity Research 

Дати рекомендації клієнту залежно від оцінки: 

- Недооцінена – купувати; 

- Переоцінена – продавати; 
- Оцінена належним чином – утримувати. 

 

Investment Banking 

Дати рекомендацію клієнту за ціною, за яку він зможе продати 

компанію або залучити додаткове equity-(власний капітал) або debt 

(боргове)-фінансування. 

 

Corporate Banking 

Ухвалити рішення про інвестування в компанію залежно від 

співвідношення між (a) вартістю акцій у заставі банку; та (b) 

запитане тіло обов’язку 

 

Private Equity 

Купувати недооцінені компанії, створювати у них додаткову 

вартість та продавати 
Уникати переоцінених компаній 

Industry 
Купувати тільки ті компанії, синергія яких з бізнесом Групи 

покриває ціну, що запитується за них. 

Побудовано на основі [1-4] 

 

3. Investment Banking. Завдання полягає в тмоу, що інвестиційний банкір шукає 

покупця на компанію і веде з ним перемовини, він також повинен зрозуміти діапазон оцінки, 

в рамках якого є сенс купувати цінні папери компанії і відповідно обговорити це з клієнтом, 

виробити загальну стратегію чи позицію щодо подальших перемовин. 

4. Corporate Banking. Завдання корпоративного банкінгу полягає в тому, щоб 

видавати кредити або купувати облігації для компанії. Це також інвестиції не в Equity 

інструменти (влсний капітал), а інструменти – боргові. 

5. Private Equity. Фонди прямих інвестицій. Кожен фонд має різну інвестиційну 

стратегію. Але незалежно від обраної стратегії для будь-якого фонду, у кожному конкретному 

випадку, важлива оцінка. Так як: 

- важливо намагатися купувати недооцінені компанії, тому що в них можна створити 
легко додаткову вартість і далі продати протягом кількох років; 

- важливо уникати переоцінених компаній, тому що, якщо фонд купить компанію за 
дорого і створив у ній додаткову вартість, її все одно досить складно буде продати, щоб 
заробити високу прибутковість (високу IRR, яку влаштує інвестор). 

6. Industry. Це холдингові компанії у яких зазвичай є M&A департамент. Вони 

займаються насамперед тим, що шукають якісь перспективні для холдингу активи. З одного 

боку, аналітику важливо зрозуміти, наскільки доцільною є та ціна, за яку пропонується купити 

той чи інший бізнес. А з іншого боку, важливо оцінити синергії, які новий бізнес принесе в 

«об’єднану» групу і важливо порівняти величину цих синергій, оцифрувати її з тією вартістю, 

з якою вимагають за компанію. 



79  

Перейдемо до процесу оцінки, саме до основних її етапів (табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Основні етапи оцінки 

№ Опис основних етапів 

1 
Зрозуміти історію компанії та сформувати бачення її подальшого розвитку 

2 
Вибрати підходи / методи оцінки, найбільш застосовні до аналізованої компанії 

3 Зробити всі розрахунки 

4 Поєднати отримані результати воєдино 

5 Перетворити отриману оцінку на аргументоване рішення / пропозицію 

побудовано на основі [2,3,8] 

 

Перший етап – потрібно починати з наративу, потрібно дізнатися якнайбільше про 

компанію, зрозуміти її історію та сформувати власне бачення її подальшого розвитку. 

Другий етап – це вибрати відповідні до компанії, до її розвитку методи та підходи до 

оцінки. 

Наступний етап – це математичне моделювання – зробити усі розрахунки. Цей етап 

один із самих трудовитратних методів. Тому що потрібно зробити безліч дрібних технічних 

процесів та правильно пообдувати модель. Після того як ми отримуємо розрахунки в рамках 

усіх вибраних підходів та методів, нам потрібно поглянути на загальну картину (етап 4). Для 

цього всі отримані результати поєднуємо в табличку або діаграму. Це дасть можливість 

поглянути на все і зрозуміти чому за одним методом виходить один діапазон оцінки, а за іншим 

методом оцінки – інший. Це потрібно, щоб надалі перейти на останній етап оцінки для того, 

щоб сформувати результати в конкретне рішення чи пропозицію. 

Перейдемо до підходів оцінки бізнесу, базових підходів налічується лише три: 

Прибутковий (Income Based), Порівняльний (Market based) та Витратний (Asset Based) (рис. 

1). [1-3,8] 
 

Рис. 1 Три базові підходи до оцінки [1-3,8] 

 

Розглянемо кожен із них окремо: 

1. Income based (прибутковий). Прибутковий підхід — це визначення поточної 

вартості майбутніх доходів, які, як очікується, принесуть використання та можливий 

подальший продаж власності. У разі застосовується оцінний принцип очікування. 

Income based 
(прибутковий) 

DCF (discounted cash 
flow) - дисконтовані 

грошові потоки 

DDM (Dividend 
discount model) - 

модель дисконтованих 
дивідендів 

Market based 
(порівняльний) 

Public comparables 
(публічні аналоги) 

Precedent trasactions 
(угоди) 

Asset based 
(витратний) 

NAV (Net asset 
valuation) - вартість 

чистих активів 

Liqudation value - 
ліквідаційна вартість 
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2. Market based (порівняльний). Цей підхід ґрунтується на мультиплікаторах, а саме на 

тому, що показує співвідношення між вартістю компанії та їх показниками. Цей підхід є 

найпопулярнішим, тому що технічно його можна зробити дуже швидко. 

3. Asset based (витратний). Витратний (майновий) підхід щодо оцінки бізнесу 

розглядає вартість підприємства з погляду понесених витрат. Балансова вартість активів та 

зобов’язань підприємства внаслідок інфляції, змін кон’юнктури ринку, використовуваних 

методів обліку, як правило, не відповідає ринковій вартості. Для здійснення цього попередньо 

проводиться оцінка обґрунтованої ринкової вартості кожного активу балансу окремо, потім 

визначається поточна вартість зобов'язань та, нарешті, з обґрунтованої ринкової вартості суми 

активів підприємства віднімається поточна вартість усіх його зобов’язань. 

Висновки та пропозиції. Підсумовуючи вищезазначене, дуже важливо зрозуміти вже 

на початку аналізу на який метод маємо витрачати час, а на який – ні. Якщо говорити про 

прибутковий підхід, він підходить для: a) компаній в яких можна побудувати виразний і 

зрозумілий прогноз на 5 років; b) компаній що отримують, або будуть отримувати прибуток у 

найближчому майбутньому. Якщо бізнес не прибутковий, то цей метод застосовувати не 

доцільно. 

Порівняльний підхід має сенс робити завжди, коли можна підібрати аналоги. Навіть 

якщо у компанія збиткова, все одно порівняльний підхід може дати корисну інформацію через 

такі мультиплікатори як Enterprise Value до Book Value, тобто до балансової вартості активів. 

В цьому підході головний критерій – це аналоги. 

За витратним підходом важливі такі чинники якщо: компанія збиткова, компанія 

близька до банкрутства, має великі значні матеріальні активи і її цінність полягає у 

матеріальних активах тоді використовуємо витратний підхід. 
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фінансових ринків винятково важливого значення набуває проблема забезпечення фінансової 

стійкості банківської системи України. Однак аналіз ситуації, що склалася у банківській сфері, 

свідчить, що іноді банки зазнають фінансового краху в зв’язку з надзвичайно ризиковою 

політикою. 

Розробки підходів до класифікації, аналізу та оцінки ризиків комерційних банків та 

банківської системи загалом висвітлені в працях вітчизняних та зарубіжних науковців, 

зокрема, С. Мочерного, О. Дзюблюка, А. Лазні, А. Мазуренко, Л. Примостки, Дж. Сінкі тощо. 

Зазначимо, що в економічній літературі дефініція ризику в банківській сфері 

розглядається з різних позицій. Загалом під ризиком розуміють ситуацію, яка 

супроводжується загрозою, невпевненістю у майбутньому чи настанням негативних наслідків 

[1, с. 429]. Дж. Сінкі вважає, що ризик є наслідком невизначеності майбутніх подій [2, с. 361]. 

Аналіз наукової літератури дає підстави узагальнити поняття банківського ризику як 

певної  ситуативної  характеристики  діяльності  банків,  яка  показує  невизначеність  її 

результатів і відображає вірогідність відхилення дійсності від запланованого. 

Досліджуючи питання ризик-менеджменту в банківських установах, окремі автори 

пропонують банківські ризики поділяти на зовнішні та внутрішні, пояснюючи такий поділ 

різною сферою виникнення та впливом цих ризиків на діяльність банку [3]. 

До зовнішніх належать ризики: 

– безпосередньо не пов’язані з діяльністю банку чи його конкретного клієнта 

(політичні, соціальні, економічні, демографічні); 

– ті, що впливають на рівень ризику банку та його оточення (ризик країни, валютний 

ризик, відсотковий, системний). 

Внутрішні ризики зумовлені особливостями діяльності, розміром та іншими 

чинниками, що властиві внутрішньому середовищу банку і можуть бути пов’язані з 

особливостями клієнтури, видом банку, ризиками банківських операцій. 

Дещо іншу класифікацію банківських ризиків розглядає А. Лазня, розподіляючи їх на 

внутрішні (кредитний, ринковий, процентний, валютний, операційний, ризик ліквідності, 

репутації, ділової стратегії, платіжних систем, вразливості системи нагляду тощо) та зовнішні 

(політичні, стихійні, ризики економічного середовища, банкрутства великих підприємств) [4, 

с. 48]. 

Якщо розглядати типовий підхід до класифікації ризиків, то їх прийнято поділяти на 

чотири категорії: фінансові, операційні, ділові та надзвичайні. Фінансові ризики включають в 

себе чисті та спекулятивні. Чисті ризики – це такі ризики, які можуть за неналежного 

управління призвести до збитку банку (кредитні ризики, ризик ліквідності та 

платоспроможності). Спекулятивні ризики, засновані на фінансовому арбітражі, можуть мати 

подвійний результат: за умови, що арбітраж здійснюється правильно – прибуток, за умови 

неправильного здійснення арбітражу – збиток. Основними видами спекулятивного ризику є 

відсотковий, валютний і ринковий. 

З метою здійснення банківського нагляду Національний банк України виокремив 

дев’ять категорій ризику, а саме: кредитний, ліквідності, зміни відсоткової ставки, ринковий, 

валютний, операційно-технологічний, репутації, юридичний та стратегічний. Ці категорії не є 

взаємовиключними; будь-який продукт або послуга може наражати банк на декілька ризиків. 

Однак для зручності аналізу НБУ виявляє та оцінює ці ризики окремо [5]. 

Якщо звернутися до міжнародних стандартів, то основні категорії банківських ризиків 

наведено також і в стандартах Базельського комітету з питань банківського нагляду. Групи 

ризиків, що притаманні банківському сектору, викладені у стандарті Базель ІІ (2004 рік) та 

класифікуються як фінансовий ризик, операційний ризик та бізнес-ризик [6]. З нашої точки 

зору такий підхід до поділу ризиків банківської діяльності є універсальним. 

Отже, можемо констатувати, що в науковій літературі існують різні підходи щодо 

критеріїв класифікації банківських ризиків, одні з яких спрямовані на сферу виникнення 

ризиків і, відповідно, поділяються на зовнішні та внутрішні, інші ж – на можливості 
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кількісного визначення ризиків (фінансові та функціональні). Однак для здійснення 

ефективної діяльності на практиці для банків необхідним є виокремлення саме ризиків 

банківського капіталу. 
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Мониторинг риска означает процесс функционирования регулярной независимой 

системы оценки и контроля за риском с механизмом обратной связи. Мониторинг 

осуществляется благодаря информационным отчетам структурных подразделений и 

отдельных должностных лиц, внутреннему и внешнему аудиту и аналитической деятельности 

специализированных служб банка. Отчетность, применяемая в рамках мониторинга, 

обеспечивает менеджерам обратную связь, а также предоставляет подробную сводную 

информацию. Такая информация помогает анализировать текущую деятельность как с точки 

зрения рискованности, так и по принятию общих управленческих решений [1]. 

Национальным Банком Республики Казахстан осуществляется мониторинг реального 

сектора, в том числе, и с целью прогнозирования рискованности вложений для банковского 

сектора. Мониторинг проводится 

ежеквартально, начиная с 2000 года. Используемый метод – опросы предприятий реального 

сектора. Полученные данные сводятся в документ, являющийся своего рода экономическим 

барометром, позволяющим на основе экономического анализа оценивать краткосрочные 

перспективы развития реального сектора, строить краткосрочные прогнозы главных 

тенденций в экономике. 

В Казахстане во II квартале 2021 г. загрузка производственных мощностей предприятий 

увеличилась, ее средневзвешенный уровень составил 53,5%, что на 1,4% выше по сравнению 

с I кварталом текущего года (52,1%). 

Диффузионный индекс (ДИ) вырос с 40,5 до 53,8, перейдя в область роста. 

По результатам мониторинга предприятий наблюдается постепенное восстановление 

экономической активности в реальном секторе экономики, что обусловлено увеличением 

загрузки производственных мощностей, объема производства, ускорением оборачиваемости 

активов и оборотных средств, а также уменьшением негативного влияния валютного курса. 

Темп роста цен на готовую продукцию предприятий в целом по экономике увеличился 

– с 59,2 до 61,5. В обрабатывающей и горнодобывающей промышленности ДИ вырос до 65,3 
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и 61,8 соответственно. В III квартале 2021 года предприятия ожидают снижения темпов роста 

цен на сырье и материалы. 

По данным Национального банка РК, в отчетный период 17,5% опрошенных 

предприятий обратились в банк за кредитом, 16,7% предприятий получили кредит (или 95,4% 

от числа обратившихся за кредитом). Подавляющее большинство (84,6%) привлекали кредит 

для финансирования оборотных средств (покупка материалов, сырья, полуфабрикатов и т.д.). 

По результатам опросов для 34,1% предприятий состояние экономики Казахстана 

является препятствием в ведении бизнеса (в I квартале доля таких предприятий составляла 

33,9%). Также основными препятствиями являются рыночная конкуренция (28,9%), поиск 

покупателей (22,8%), уровень налогового бремени (22,4%), нехватка квалифицированных 

кадров  (18,1%),  сложность возврата  дебиторской  задолженности  (12,2%).  Доступ к 

финансированию - (11,9%) [2]. 

Банки второго уровня должны предоставлять в Национальный Банк, как регулятору по 

оценке рисков отчеты, в том числе, в соответствии с «Инструкцией о требованиях к наличию 

систем управления рисками и внутреннего контроля в банках второго уровня», банки второго 

уровня: 

- ежегодно, не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, представляют в 

государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор финансового рынка и 

финансовых организаций подготовленный ими отчет по оценке выполнения требований 

данной Инструкции; 

- ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляют в уполномоченный орган: матрицы мониторинга кредитного риска, оценки 

кредитного риска, контроля кредитного риска; матрицы мониторинга риска ликвидности, 

оценки риска ликвидности, контроля риска ликвидности [3]. 

Так же не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным месяцем в 

уполномоченный орган представляются сценарии, результаты стресс-тестирования, а также 

планы действий на случай возникновения непредвиденных обстоятельств. 

Для эффективного использования ресурсов банка, направляемых на осуществление 

мониторинга, риски нужно классифицировать по степени их значимости для конкретного 

банка и внести в систему слежения только ключевые виды рисков. Все те риски, которые 

находятся за пределами установленных стоимостных лимитов, выводятся за рамки 

составления детализированной отчетности в системе мониторинга. Функция контроля 

осуществляется выборочно, а подробный анализ - лишь в случае поступления сигналов 

опасности, таких как нарушение сроков платежа, нарушение нормативов, лимитов и т.п. При 

таком подходе гарантировано, что средства будут направлены именно на выявление и 

тщательное отслеживание существенными для банка рисками. 

В системе банковского риск-менеджмента существует несколько основных видов 

мониторинга. 

Мониторинг и управление процентным риском. Управление процентным риском стало 

актуальным с начала 1970 годов, что было обусловлено крахом Бреттон-Вудской мировой 

валютной системы фиксированных валютных курсов и возникновением системы плавающих 

валютных курсов. С плаванием валютных курсов неразрывно связана и нестабильность 

процентных ставок [4]. 

Структурные подразделения на основе методологии, разрабатываемой в развитие 

основных принципов политики управления рисками, проводят мониторинг кредитного риска, 

осуществляя анализ чувствительности различных процентных активов и обязательств к 

рыночным изменениям процентных ставок. По результатам мониторинга процентных рисков 

формируются предложения, которые рассматриваются на заседаниях кредитного комитета, 

комитета по управлению активами и пассивами и представляются в случае необходимости 

правлению банка. 
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Банк обеспечивает снижение процентного риска путем оптимизации сроков активных 

и пассивных операций при обеспечении стабильной процентной маржи, путем использования 

плавающей, фиксированной или комбинированной процентной ставки. 

Банки в основном практикуют три метода управления процентным риском, каждый из 

которых будет рассмотрен отдельно: 

– gap-анализ; 

– метод дюрации; 

– хеджирование процентного риска с помощью производных финансовых 

инструментов. 

Кредитный мониторинг – сложная информационно-аналитическая система, 

включающая контроль за качеством предоставленных ссуд, его оценку и прогнозирование 

будущего развития для организации своевременных и адекватных управленческих решений, 

уменьшающих кредитный риск на всех стадиях работы со ссудой. 

Мониторинг кредитных рисков – это постоянный мониторинг деятельности участника 

для цели оперативного учета изменения уровня кредитного риска 

Мониторинг кредитных рисков включает в себя: 

– оценка портфеля по текущей стоимости, отслеживание уровней риска на предмет 

приближения к критическим уровням; 

– мониторинг качества кредитов; 

– мониторинг соблюдения кредитной политики банка, условий предоставления 

кредитов; 

– мониторинг соответствия действующему законодательству [36]. 

Основное отличие системы мониторинга от системы контроля состоит в 

прогнозировании будущего развития объектов. 

Новые риски появляются, а существующие риски изменяются, поскольку внутренняя и 

внешняя среда организации изменяются. Иногда эти изменения происходят из-за того, что 

обработка риска вводит новые риски. Часто менеджеры находят, что риски изменились, 

потому что средства контроля, на которые они, возможно, опирались долгое время, стали 

несоответствующими или неэффективными. Если организация не осуществляет мониторинг 

изменения ее внутреннего и внешнего контекста и обзор того, остаются ли ее средства 

контроля эффективными, тогда понимание рисков, которым подвергается организация, и 

уровни этих рисков могут быть неправильными. 

Таким образом, система мониторинга банковских рисков позволяет осуществлять 

корректировки текущей банковской деятельности в соответствии с поступающими сигналами 

предупреждения, генерируемыми данной системой. Действенность системы риск- 

менеджмента в значительной степени зависит от эффективности системы мониторинга. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ 

В ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Дарибекова Н.С. 

м.э.н., доцент кафедры, ЧУ «Академия Bolashaq» 

 

Экономическая безопасность экономики тесно связана с работой платежной системы 

государства. Она связана с денежно- кредитной политикой государства, с потоками 

государственных финансов и с другими платежами. 

Уровень экономического развития страны, как известно, определяет количество 

субъектов платежной системы, развития платежной инфраструктуры, условия взаимодействия 

с зарубежными партнерами. Однако сама платежная система является потенциальным 

источником системных рисков, которые постоянно угрожают в том числе и финансовой 

безопасности национальной экономики. 

Поскольку критериев у платежной системы много, в статье рассмотрены вопросы 

денежных переводов как внутри страны, так за ее пределы. 

Рассмотрим систему денежных переводов за рубеж, по системам денежных переводов 

в таблице 1 [1]. 

Таблица 1 – Динамика переводов за рубеж по системам денежных переводов в 2018- 

2020 гг. 

 
Система 2018г. 2019г. 2020г. 

 Сумма, 

млн.тнге 

Доля,% Сумма, 

млн.тнге 

Доля,% Сумма, 

млн.тнге 

Доля, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

Золотая Корона 38 839,4 71,5 42 714,0 75,5 61 612,0 82,3 

Western Union 7 418,1 13,7 6 310,5 11,2 5 368,7 7,2 

MoneyGram 477,8 0,9 659,4 1,2 564,4 0,8 

Unistream 3 080,5 5,7 2 443,7 4,3 3 200,9 4,3 

Contact 991,8 1,8 2 423,3 4,3 3 645,5 4,9 

Faster 973,3 1,8 439,8 0,8 - - 

Близко 0,3 0,0005 2,7 0,005 - - 

Другие системы 

денежных 

переводов 

 

2 546,3 

 

4,7 

 

1 593,6 

 

2,8 

 

514,8 

 

0,7 

Итого всего 54 327,5 100 56 587,1 100 74 906,3 100 

 

Динамика переводов за рубеж за период 2018-2020гг. показывает, что сумма переводов, 

несмотря на прогноз (уменьшение на 20%) в целом увеличилась. Так, переводы через систему 

«Золотая Корона " в 2020 г. составили 61,6 млрд. тенге, увеличившись на 22,8 млрд. тенге по 

сравнению с 2018г. (38, 8 млрд. тенге). Средства же, направляемые за рубеж, через систему 

"Western Union" – уменьшились в 2020 г. на 2,1 млрд. тенге по сравнению с 2018г. и составили 

5,3 млрд тенге. А через систему Unistream направлено 3,2 млрд.тенге в 2020г.- увеличение 

составило 0,1 млрд тенге, по сравнению с 2018г. 
Далее рассмотрим количество денежных переводов в разрезе стран (таблица 2) [2] 
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Таблица 2 –Динамика количества транзакций, отправляемых из Казахстана в 2018-2020 

гг. 

Страны 2018г. 2019г. 2020г. 

Кол-во, 

тыс.транз 

Доля, 
% 

Кол-во, 

тыс.транз 

Доля, 
% 

Кол-во, 

тыс.транз 

Доля, 
% 

РФ 95,3 42,7% 87,7 40 72,2 33,6 

Узбекистан 50,6 22,7% 55,9 25,5 27,3 12,7 

Кыргызстан 17,3 7,8% 18,4 8,4 21,9 10,2 

КНР 25,3 11,3% 26,7 12,2 64,6 30,1 

Украина 4,1 1,8% 3,6 1,6 3,4 1,6 

Азербайджан 4,6 2,1% 5,2 2,4 1,7 0,8 

Таджикистан 5,0 2,2% 2,6 1,2 3,4 1,6 

Армения 9,1 4,1% 1,7 0,8 1,9 0,9 

Грузия 1,4 0,6% 3,5 1,6 9,4 4,4 

Другие страны 1,9 0,9% 5,6 2,6 2,6 1,2 

Итого 8,3 3,7% 8,1 3,7 6,4 3,0 
 

По сравнению с 2018г. сократились объемы переводов с РФ на 23,1 тыс.транзакций, с 

Узбекистаном – на 23,3 тыс.транзакций, с Азербайджаном - на 2,9 тыс.транзакций, с 

Таджикистаном – на 1,6 тыс.транзакций, с Арменией- на 7,2 тыс.транзакций. 

За 2018-2020гг. произошло увеличение денежных переводов с Кыргызстаном на 4,6 

тыс. транзакций, с КНР на 39,3 тыс. транзакций, с Грузией – 8 тыс. транзакций. 

Отметим увеличение переводов в Турцию. Так, если в 2018г.- количество переводов 

составило 17,3 тыс. транзакций или 7,8% от всех транзакций, в 2019 году - 18,4 тыс. 

транзакций, то в 2020 году -21,9 тыс. транзакций или 10,2% от всех транзакций. Основу этого 

роста составляет рост торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. 

Однако, в условиях замедления мировой экономики отток капитала в целом негативен 

для роста и развития казахстанской экономики, т.к. данная тенденция представляет угрозу для 

стабильности казахстанского тенге. 

В таблице 3 рассмотрим систему денежных переводов, полученных из-за рубежа [2,3] 

Таблица 3- Динамика систем денежных переводов, полученных Казахстаном из-за 

рубежа в 2018-2020 гг. 

 2018г. 2019г. 2020г. 

Сумма, 

млн.тнге 

Доля,% Сумма, 

млн.тнге 

Доля,% Сумма, 

млн.тнге 

Доля,% 

Золотая 

Корона 

19 525,2 55,5 12 885,8 46,8 16 035,4 56,4 

Western 

Union 

6 992,7 19,9 6 360,6 32,1 7 048,8 24,8 

MoneyGram 3 638,2 10,3 3 703,2 13,5 3 308,9 11,6 

Unistream 1 431,5 4,1 751,3 2,7 528,9 1,9 

Contact 1 313,0 3,7 1 048,9 3,8 1 226,9 4,3 

Faster 647,3 1,8 410,3 1,5 - - 

Близко 9,6 0,03 8,5 0,003 - - 

Другие 

системы 

денежных 

переводов 

 
1 632,4 

 
4,6 

 
2 347,6 

 
8,5 

 
289,2 

 
1,0 

Итого 35 189,9 100 27 516,3 100 28 438,0 100 
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Объем полученных из-за рубежа через системы международных денежных переводов 

средств в текущем году сократился по сравнению с прошлым. Так, объем переводов за январь- 

март 2020 года составил 68,3 млрд тенге — на 18,6% меньше, чем за январь-март 2019-го. 

Сокращение к соответствующему периоду прошлого года отмечено в каждом месяце. 

Самый заметный спад полученных из-за рубежа средств зафиксирован одновременно с 

началом вспышки коронавируса: в январе — сразу на 21,9%, в феврале — на 18,1%, в марте 

— на 15,7%. 
 

 
Рис. 1. Денежные переводы, полученные Казахстаном из-за рубежа за период 2018- 

2020гг. 

 

Самое заметное сокращение переводов в разрезе стран — из России: минус 16,8 млрд 

тенге в сравнении с прошлым годом, за январь-март 2020 года — всего 19,5 млрд тенге [4]. 

Наибольшая доля в общем объеме отправленных переводов внутри государства 

приходится на переводы в национальной валюте, их доля в 2018-2020 годах выросла с 55% до 

77,7%. 

Таким образом , значение денежных переводов неоспоримо, так как является очень 

распространенной, удобной и быстрой операцией. 

Список использованных источников: 

1. Официальный информационный сайт Национального Банка Республики Казахстан. 

Статистика по платежным инструментам https://nationalbank.kz/kz/news/statistika-po- 

platezhnym-instrumentam3. 

2. Официальный информационный сайт Национального Банка Республики Казахстан. 

Статистика по денежным переводам (международным и внутри страны) за 2018-2020 годы. 

https://nationalbank.kz/kz/news/perevody-mezhdunarodnye-i-vnutristranovye/rubrics/465. 

3. Информационный сайт центра межбанковского учета Казахстана. Информация о 

Баис. https://www.kz.kisc.kz/catalog/mspd/br/1038.html. 

4. Объем денежных переводов в Казахстан сократился // 

https://kapital.kz/finance/87317/ob-yem-denezhnykh-perevodov-v-kazakhstan-sokratilsya.html. 

https://nationalbank.kz/kz/news/perevody-mezhdunarodnye-i-vnutristranovye/rubrics/465
http://www.kz.kisc.kz/catalog/mspd/br/1038.html
http://www.kz.kisc.kz/catalog/mspd/br/1038.html


88  

СИСТЕМА ГАРАНТИРОВАНИЯ ДЕПОЗИТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Тайлак А.Е. 

м.э.н., старший преподаватель 

ЧУ «Академия Bolashaq» 

 

Депозиты в банках второго уровня республики остаются для казахстанцев одной из 

основных форм инвестирования сбережений. Размер депозитов физических лиц на 1 октября 

2021 года составил 12543,0 млрд. тенге, или 50% от общей суммы депозитов клиентов (на 

01.10.2020 года – 10355,4 млрд. тенге, или 50,2%), уменьшение за рассматриваемый период 

составило 17,4% (таблица 1) [1, 2]. 

Таблица 1 – Динамика депозитов физических лиц в Республике Казахстан в 2019-2021гг., 

в млрд. тенге 

 

Показатели 

01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 

всего в т.ч. в ин. 

валюте 

всего в т.ч. в ин. 

валюте 

всего в т.ч. в ин. 

валюте 

Депозиты 

клиентов 

16982,1 7492,0 25080,9 9539,0 20639,6 8560,8 

Депозиты 

физических 

лиц 

8810,5 3903,1 12543,0 4352,4 10355,4 4297,5 

 

Удельный вес депозитов физических лиц в иностранной валюте увеличился с 34,7% (на 

01.10.2020г.) до 41,5% (на 01.10.2021г.). К одной из существенных причин изменения 

динамики и структуры депозитов за последний год можно отнести последствия пандемии 

коронавируса и высокие девальвационные ожидания граждан. 

В целом в последние десятилетия стабильности и росту депозитной базы банков второго 

уровня Казахстана в значительной степени способствует функционирование в Казахстане 

Фонда гарантирования депозитов физических лиц, созданного в ноябре 1999 года по 

поручению Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева. 

В настоящее время система страхования депозитов имеет место более чем в 70 странах 

мира. Данная система создана практически во всех развитых странах мира, за исключением 

Австралии и Новой Зеландии. 

Казахстанский Фонд гарантирования депозитов получил международное признание, 

став в апреле 2003 года членом Международной ассоциации по гарантированию депозитов 

(International Association for Deposit Insurers), которая была основана по инициативе Канадской 

корпорации страхования депозитов в октябре 2002 года, и в настоящее время ее членами 

являются свыше 30 стран. 

Главной целью деятельности Казахстанского Фонда гарантирования депозитов (далее 

КФГД) является защита интересов физических лиц – вкладчиков банков в случае лишения 

банка лицензии на проведение банковских операций. 

Объектами гарантий КФГД выступают все виды депозитов физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (несрочные, срочные, сберегательные, условные) в 

национальной и иностранной валютах, открытых в банках - участниках КФГД, а также 

вознаграждение по данным депозитам. 

Установлены следующие максимальные суммы гарантий КФГД: 

− по сберегательным вкладам в национальной валюте – 15 миллионов тенге; 

− по другим депозитам в национальной валюте – 10 миллионов тенге; 

− по депозитам в иностранной валюте (в эквиваленте по валютному курсу, 

установленному на дату лишения банка лицензии) – 5 миллионов тенге [3]. 
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Однако если в банке имеются несколько депозитов, разных по условиям и видам валют, 

то возмещению подлежит совокупный остаток средств на всех депозитах, при этом, с учетом 

пределов по каждому депозиту, максимальная сумма возмещения не должна превышать 15 

миллионов тенге. 

В случае превышения суммы депозитов максимально гарантированной суммы 

возмещения, гражданин имеет право получить остаток денежных средств у ликвидационной 

комиссии банка на условиях, установленных действующим банковским законодательством 

Казахстана [4]. 

Если у одного вкладчика имеются депозиты в разных банках – участниках, то гарантия 

предусматривается по каждому банку в отдельности. 

В целях выплаты гарантированного возмещения при ликвидации банка КФГД выбирает 

на конкурсной основе банк-агент из числа финансово стабильных банков, имеющих 

разветвленную филиальную сеть по всему Казахстану. 

Далее, в течение 14 рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда о 

принудительной ликвидации банка-участника, КФГД через средства массовой информации, а 

также путем размещения объявления на своем сайте, информирует вкладчиков о начале 

процесса выплаты гарантийного возмещения, указываются наименование банка-агента, сроки 

и места выплаты. 

С 1 мая 2021 года вкладчики ликвидируемого банка получили возможность подать 

заявления на получение гарантированного возмещения депозитов не только в банках-агентах, 

но и в электронном формате, обратившись напрямую в КФГД. 

С момента ликвидации в Казахстане АО «Валют-Транзит Банк» КФГД совместно с 

банками-агентами провёл колоссальную работу по возврату денежных средств вкладчикам 

(таблица 2) [5]. 

 

Таблица 2 – Возмещение КФГД сумм вкладчикам банков второго уровня 

 
 

Банки 

Дата 

лишения 

банка 

лицензии 

Сумма 

гарантийного 

возмещения 

Доля 

обратившихся 

вкладчиков к 

общему 

количеству 

вкладчиков, в % 

Доля 

выплаченных 

сумм к общей 

сумме 

обязательств 

КФГД, в % 

АО «Валют- 

Транзит Банк» 
26.12.2006 18340934798 24 98 

АО 
«Казинвестбанк» 

27.12.2016 2070119 4 97 

АО «Delta Bank» 03.11.2017 201207594 12 53 

АО «Qazaq Banki» 27.08.2018 20516771506 33 99 

АО «Эксимбанк 

Казахстан» 
28.08.2018 258345948 40 99 

АО «Банк Астаны» 19.09.2018 37587132183 24 99 

АО «Tengri Bank» 18.09.2020 17755167261 20 99 

АО «AsiaCredit 

Bank 
12.02.2021 19088605057 23 95 

АО «Capital Bank 

Kazakhstan» 
25.06.2021 1685182409 2 90 

 

Таким образом, создание системы защиты сбережений (вкладов) населения признано 

международным  сообществом  и  Республикой  Казахстан  необходимым  элементом 



90  

обеспечения устойчивости и эффективности не только банковского сектора, но и социальной, 

а также финансовой безопасности и стабильности государства. 
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Вірне визначення того чи іншого економічного явища або процесу дає ключ до всіх 

подальших підходів і методів його дослідження. 

Єдиного підходу до визначення категорії «грошовий потік» у вітчизняній та зарубіжній 

науці не існує. Дослідження наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених свідчить про 

наявність багатоаспектного тлумачення категорії «грошовий потік». 

Відомо, що категорія «грошовий потік» з’явився у зарубіжних наукових працях 

наприкінці 50-х років минулого століття. Спочатку термін використовувався виключно в 

процесі визначення вартості фінансових активів та оцінки ефективності реальних 

інвестиційних проектів, з часом це поняття набуло досить широкого значення та використання 

в фінансовій практиці, що було зумовлено поступовим переходом від всебічного розгляду 

показників прибутковості до розгляду ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості. 

Визначальним етапом у розвитку економічної категорії «грошовий потік» став перехід 

до вирішення дилеми «ризик-прибутковість» як запобіжника ймовірного банкрутства та 

фінансового краху . 

Вітчизняні аналітики почали широко оперувати терміном «грошовий потік» лише з 

початком ринкового реформування української економіки. За ринкових умов поява терміну 

«грошовий потік» поряд з існуванням категорії коштів є цілком оправданою. Адже термін 

«грошовий потік» розкриває динамізм підприємницької діяльності, де грошові надходження і 

https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/documents/%20details/87882?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/documents/%20details/87882?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/documents/%20details/232814?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/documents/%20details/232814?lang=ru
https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z060000169_
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003931
https://www.kdif.kz/likvidiruemye-banki/table/
https://www.kdif.kz/likvidiruemye-banki/table/
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вибуття мають постійний характер, йдуть безперервними потоками. Лише в балансі 

підприємства його кошти показані на певну дату. В науці існують різні підходи до визначення 

грошового потоку. 

Так Г. А. Крамаренко визначає грошовий потік як сукупність розподілених у часі 

надходжень і виплат коштів, генерованих господарською діяльністю підприємства» [1, с.482]. 

Ф. Ф. Бутинець розуміє під грошовими потоками всі надходження і виплати грошових коштів, 

які є одним з найважливіших самостійних об’єктів фінансового аналізу, який проводиться з 

метою оцінки фінансової стійкості та платоспроможності підприємства [2, с.249]. 

На думку Г. Г. Кірейцева, грошовий потік є одним із ключових моментів оптимального 

співвідношення між ліквідністю та прибутковістю [3, с.73]. Г. Г. Старостенко, Н. В. Мірко 

визначають грошовий потік як надходження і витрати грошових коштів у процесі здійснення 

господарської діяльності підприємства» [4, с.196]. І. А. Маркіна надає наступне визначення 

грошового потоку: «Сукупність розподілених за часом надходжень і виплат грошових коштів, 

які утворюються в процесі господарської діяльності і пов'язані із забезпеченням його 

платоспроможності» [5, с.47]. 

А. М. Поддєрьогін під грошовими потоками розуміє надходження і витрати грошових 

коштів та їх еквівалентів [6, с.58]. 

Одним з найбільш повних і узагальнених, на нашу думку, є трактування, запропоноване 

вітчизняним економістом І. О. Бланком: «Грошовий потік підприємства являє собою 

сукупність розподілених по окремих інтервалах розглянутого періоду часу надходжень і 

виплат грошових коштів, що генеруються його господарською діяльністю, рух яких пов’язано 

з факторами часу, ризику і ліквідності» [7, с.17]. 

Грошові кошти необхідні для будь-якого підприємства. За відсутності коштів 

припинилися б усі операції, тому компанії намагаються, щоб у них завжди були грошові кошти 

для повсякденних потреб. Одним із показників, який оцінює фінансовий стан підприємства, є 

сукупний грошовий потік, який представляє різницю між вхідними грошовими потоками та 

грошовими потоками, що виходять. 

Результати руху грошових коштів відображаються у формі № 3 «Звіт про рух грошових 

коштів». Інформація про рух грошових коштів підприємства надає користувачам фінансової 

звітності базу для оцінки здатності підприємства залучати і використовувати грошові кошти 

та їх еквіваленти. Звіт про рух грошових коштів, крім того, містить інформацію, яка дозволяє 

оцінити фінансову гнучкість підприємства. 

Фінансова гнучкість це спроможність підприємства генерувати значні грошові кошти 

для своєчасного реагування на несподівані потреби, що виникають, та його можливості. 

Оцінка здатності підприємства пережити, наприклад, несподіване падіння попиту може 

враховувати аналіз руху грошових коштів від основної діяльності за минулі періоди. Чим 

найбільш суттєві від неї потоки грошових коштів, тим вище виявиться здатність підприємства 

витримати несприятливі зміни економічних умов. 

Виникнення та формування грошового потоку при здійсненні господарських операцій 

у межах реалізації діяльності підприємства є результатом цілеспрямованого прояву сукупності 

фінансово-економічних відносин та має певні ознаки, серед яких необхідно виділити такі: 

1. рух грошових коштів здійснюється у зв’язку з виконанням договірних зобов’язань 

між суб’єктами господарювання як фінансова складова виконання відповідних господарських 

угод; 

2. функціонально-організаційні особливості господарських операцій підприємства 

дають змогу ідентифікувати рух коштів за видами грошових потоків відповідно до 

встановлених критеріїв групування; 

3. грошові потоки, що генеруються суб’єктом господарювання, мають виключно 

фінансовий характер. 
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До грошових потоків відносять лише такі зміни в активах і пасивах підприємства, які 

пов’язані з рухом грошових коштів, що є складовою активів підприємства. При цьому 

величина активів завжди дорівнює величині пасивів компанії. 

Проаналізувавши розглянуті визначення грошового потоку підприємства можна 

стверджувати, що грошовий потік – це рухливий показник, який визначається постійним 

рухом надходжень i витрат грошових коштів, динаміка яких є основним об’єктом управління, 

що пов’язаний з чинниками ліквідності і ризику та має певний вплив на рух активів і капіталу 

підприємства. 
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Корпоративний капітал виступає у двох формах: реального капіталу представленого 

основними та оборотними фондами; капіталу, що представлений корпоративними правами у 

вигляді цінних паперів. Власником реального капіталу корпорації виступає саме акціонерне 

товариство (АТ), а власником цінних паперів – акціонери. Засновники й учасники АТ при 

купівлі акцій отримують певні корпоративні права у цьому товаристві: право власності лише 

на придбані акції. В Україні власність на цінні папери належить до поняття приватної 

власності й акціонери повинні здійснювати з ними операції як з приватною власністю. Будівлі, 

споруди, обладнання, гудвіл та інші цінності не є власністю окремого акціонера. Він не може 

здійснювати відчуження якоїсь частки АТ, оскільки усе це є власністю товариства як 

юридичної особи. 

У сучасних умовах формування статутних фондів все більше нагальною проблемою 

виступає реальна оцінка внесків учасників. Тривалий час внески оцінювались і оцінюються за 

згодою сторін, які створюють товариство, і затверджуються загальними зборами. При оцінці 

іноземних інвестиції, а також у тому разі, якщо співвласником виступала держава, 

застосовується поняття «на основі цін міжнародних ринків або ринку України»[1, с.170]. При 

формуванні статутних фондів внески у вигляді грошових коштів та основних фондів, які 

надають корпоративні права, не оподатковуються ні податком на прибуток, ні податком на 

додану вартість. Щодо основних фондів, які здійснені в статутний фонд, то при їх 

використанні у виробничій діяльності амортизаційні відрахування з них знімаються. Отже, 

створювались АТ з малореальними статутними фондами, оскільки вносилось майно, що 

оцінювалось значно вище реальної його вартості. Іноді у статутний фонд надходили цінні 
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папери досить сумнівної вартості, які ще й оцінювались дуже високо, вище за номінал [2]. 

Одним з напрямків формування статутного фонду виступало внесення інтелектуальної 

власності, яка також оцінювалась за згодою сторін. Таким чином, проблема механізму 

оцінювання вартості АТ досі досліджена недостатньо, особливо стосовно врахування 

постійного зростання нематеріальних активів. 

У відповідності із світовим досвідом вартість підприємства (Вп) визначається як сума 

ринкової вартості власного капіталу (для акціонерів), а також вартості позичених сторонніх 

капіталів (заборгованість) [2]. Вартість для акціонерів оцінюється вартістю підприємства із 

двох основних елементів: теперішня вартість (Тв) майбутніх грошових потоків (у цьому 

періоді прогнозування); довгострокова вартість (Дв) майбутнього грошового потоку (після 

періоду охопленого прогнозом). За рекомендацією відомих економістів [1,2] додатково 

потрібно враховувати третю складову – теперішню вартість ринкових цінних паперів (ЦПв), 

що перебувають у власності підприємства. 
Таким чином, вартість підприємства (Вп) складає: 

Вп = Тв + Дв + ЦПв. (1) 

Наведені у формулі (1) складові визначають основні напрямки подальшого розвитку 

АТ і зростання його вартості. За виплати значного відсотку дивідендів АТ можна 

розраховувати на підвищений інтерес на фондовому ринку з боку потенційних інвесторів. На 

вітчизняному ринку сплата дивідендів в 40% і більше свідчить про втечу від оподаткування. 

За американської моделі корпоративного управління систематична виплата високих 

дивідендів характерна для випадку відсутності привабливих інвестиційних проектів, тобто 

ефективного ре інвестування прибутку [2]. 

Вартість акціонерного капіталу за оцінки на фондовому ринку визначається добутком 

кількості акцій корпорації в обігу на їх ринковий курс. Цінні папери вітчизняних відкритих 

АТ набувають привабливості для потенційних інвесторів за зростання їх ліквідності. 

Потенціал зростання і поточна вартість акцій залежать від сприйняття цінностей марок і 

пов’язаних з ними нематеріальних активів тобто науково-дослідних і дослідно- 

конструкторських робіт, укладених контрактів, торгової марки, нових технологій й 

технологічних рішень тощо. Стратегічні перспективи нарощування інтелектуального капіталу 

у взаємодії із збільшенням реалізації продукції виступають ключовими факторами зростання 

ринкової капіталізації. 

Чисту поточну вартість майбутніх грошових потоків (NPV) вітчизняних АТ доцільно 

визначати за відомою [2] формулою 

NPV =  NCVt , (2) 

 

 
ризик. 

 

t=0 (1 + r)t 

де NСVt – чистий грошовий потік для t-го періоду; r - ставка дисконту, що враховує 
 

Темпи зростання ринкової капіталізації обумовлені динамікою бізнесу науково містких 

та високих технологій в галузевій сфері функціонування компанії. Оцінювання вартості АТ 

здійснено для умов роботи транснаціональної фінансово промислової нафтової компанії 

Укртатнафта. Компанія включає у свій склад один із найкрупніших у Європі Кременчуцький 

нафтопереробний завод, який є лідером в Україні з виробництва та реалізації практично усієї 

гами нафтопродуктів: від моторних палив і олив до продуктів нафтохімії. Програма 

комплексної модернізації нафтопереробного заводу реалізована в напряму здійснення 

установки каталітичного крекінгу, комплексу визбрекингу гудрону і установки з виробництва 

метил-третбутилового ефіру, а в подальшому комплексу гідрокрекінгу вакуумного газойлю та 

установки з виробництва водню 

n 
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Довгострокова вартість (Дв) у формулі (1) пов’язана з періодом часу, достатнього для 

реалізації пропорцій факторів виробництва нафтопродуктів відповідно до визначеної стратегії 

і пріоритетів розвитку компанії. Оцінка перспектив розвитку ринку більше 40 найменувань 

продукції стосовно її вартості переходить в площину стратегічного корпоративного 

управління, маркетингового, виробничого та фінансового менеджменту щодо аналізу змін у 

технологічному розвитку нафтопереробної галузі, визначення основних стратегічних 

учасників ринкових відносин, вибору відповідних прогностичних моделей бізнесу з 

ключовими параметрами; обґрунтування критеріїв сегментації ринку нафтопродуктів і 

цінових стратегій щодо цільових груп споживачів. 

Таким чином, значну частку в складі ринкової вартості АТ займають нематеріальні 

активи: патенти, торгові марки і товарні знаки, нові технології й технологічні рішення, що 

приносять вигоду в процесі господарської діяльності. Людським капіталом володіють 

працівники, яких в сучасних економічних відносинах необхідно розглядати як важливий 

актив. В працівниках знаходиться ключ до формування та зростання вартості через розбудову 

довіри при задоволені потреб пільгових клієнтів ефективнішим способом в порівнянні з 

конкурентами. Нематеріальні активи АТ «Укртатнафта», що відображені в бухгалтерському 

балансі, є суттєвими та матимуть значну цінність, в тому числі, і для споживачів. Так, за 

останній час опрацьовано нову технологію й технологічні рішення з виробництва метил- 

третбутилового ефіру своєрідного універсального продукту для забезпечення бензину 

октановим числом, введено в експлуатацію пункт наливу зріджених вуглеводневих газів. 

Ринкова вартість АТ залежить також від професійних якостей менеджерів уміло поєднувати 

окремі нематеріальні активи в цілісну систему. Питома частка нематеріальних активів в складі 

основного капіталу на об’єкті дослідження за останні роки не перевищувала 8% за значного 

(щорічно на 20-25%) збільшення інвестицій. За нашими розрахунками інвестиції в 

нематеріальні активи, щодо нових технологій і технологічних рішень організації виробництва 

нафтопродуктів, окупляться в продовж 2 років з кожного нового виду продукції за рахунок 

додаткового прибутку в результаті їх застосування і за рахунок оптимізації амортизаційних 

відрахувань. З розвитком ринкових відносин збільшується величина і частка нематеріальних 

активів в загальній сумі основного капіталу АТ. Про важливість нематеріальних активів для 

розвитку бізнесу провідних економік в світі свідчать дані зростання їх частини в організаціях 

до 75% [1,2]. Стрибкоподібний перехід при створені вартості від матеріальних до 

нематеріальних активів виступає провідним чинником обґрунтованого оцінювання 

капіталізації товариств. За інтенсивного впровадження комп’ютерних знань в діяльність АТ 

оцінюючі системи повинні виявляти, описувати, відслідковувати і забезпечувати зв’язок по 

нематеріальних активах, що визначають успіх організації. 
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Через постійне зростання конкуренції на ринку та відсутність економічної стабільності 

в країні будь-яке підприємство піддається впливу зовнішніх і внутрішніх чинників. 
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Метою цієї публікації є виокремлення факторів впливу на фінансову стійкість 

підприємства, а також надання власної комплексної класифікації факторів впливу. 

Кожне підприємство має на меті на сьогодні, є довгостроковий прибуток та збереження 

фінансової стійкості. Не менш важливим є мінімізувати рівень негативного впливу різних 

факторів. Саме тому існує необхідність аналізувати фактори та досліджувати причини, які 

спричиняють появу негативних тенденцій і явищ у розвитку підприємств України. 

Науковці Білик М. Д. та Павловська О. В. [1], Грушевицька А. Б. [2] у своїх доробках 

пропонують класифікувати фактори наступним чином: за місцем виникнення, за важливістю 

результату, за структурою, за часом дії. 

Як вже стало зрозуміло, на фінансову стійкість підприємства впливає велика кількість 

факторів. Для контролю окремих з них, посилення чи послаблення їх впливу на рівень 

фінансової стійкості підприємства їх можна об’єднати в групи згідно з місцем виникнення та 

рівнем значущості. За місцем виникнення виділяють внутрішні та зовнішні фактори. 

Багато авторів, до яких відносяться Міокова Г. І. [3], Цал-Цалко Ю. С. [4], Чепка В. В. 

[5], присвятили велику кількість своїх наукових доробків вивченню внутрішніх та зовнішніх 

факторів, що мають вплив на фінансову стійкість, тому їхні думки та визначення варто 

систематизувати. Тож до внутрішніх чинників належать такі: сектор економіки, до якої 

належить підприємство; структура та кількість витрат у порівнянні з динамікою прибутку; 

диверсифікованість продукції компанії і частка даної продукції у загальному попиті; 

фінансова активність; розмір власного капіталу; поточний стан активів, а особливо запасів та 

резервів. 

Відповідно можна визначити і перелік зовнішніх чинників, до яких належать такі: 

умови для здійснення господарської діяльності; політична ситуація; розвиток технологій та 

використання новітньої техніки; обсяг попиту споживачів на продукцію; економічна і 

фінансово-кредитна законодавча база; податкова політика; рівень конкуренції; рівень 

розвитку фінансового і страхового ринку. 

Проаналізувавши доробки науковців, щодо факторів впливу на фінансову стійкість 

підприємства можна створити власну досить комплексну класифікацію чинників. Таким 

чином, за оцінками різних дослідників можна визначити величезну кількість факторів, що 

мають більш чи менш значний вплив на фінансову стійкість підприємств. Дана класифікація 

поєднує у собі як зовнішні так і внутрішні фактори впливу: 

економічні: оподаткування; платоспроможність конкурентів; рівень динаміки цін; 

глобалізація; 

політичні: нестабільність політичної ситуації в Україні; нестабільність законодавчої 

бази; державна політика з підтримки підприємства; 

демографічні: рівень зайнятості населення; рівень професійності та кваліфікації 

робітників; споживацькі переваги; 

екологічні: обсяги викидів у навколишнє середовище; надійність і соціально- 

екологічна безпека виробничих систем; епідемічна ситуація; 

науково-технічні: запровадження інновацій на виробництві; розвиток Інтернет- 

технологій; міжнародна конкуренція; 

виробничі: високий рівень ресурсоємності виробництва; недостатній рівень 

конкурентоспроможності продукції, що виробляються. 

Ще у 2019 році можна було сказати, що фінансова стійкість більш за все залежала від 

економічних та політичних чинників. Вони можуть призвести до виникнення кризових явищ, 

банкрутство і ліквідації підприємства. Варто зауважити, що в умовах сучасних економічних 

реалій в Україні найбільше страждає фінансова стійкість підприємств, у порівнянні з 

попередніми роками фінансова стійкість істотно знизилась. Основними факторами цього є 

фінансово-економічна криза в Україні, постійний ріст рівня інфляції, неоднозначність ведення 

державою податкової та кредитної політики. Мінливість економічної ситуації в Україні 

зумовлює погіршення інвестиційного стану в державі. Великий вплив на фінансову стійкість 
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підприємств справляє також зовнішньоекономічна політика держави, яка включає в себе 

експортну та імпортну політику. Така політика має бути спрямована на створення сприятливих 

умов для українських підприємців на міжнародному ринку. 

Але реалії сьогодення зовсім інші, безсумнівно вплив економічних та політичних 

чинників значний, та епідемічна ситуація зараз є пріоритетною. Робота підприємства в умовах 

жорсткого карантину змінилася докорінно, адже зараз велика кількість коштів витрачається 

на засоби для дезінфекції та індивідуального захисту. Скорочуються витрати на закупівлю 

запасів, що ще більше скорочує рівень продажів. Разом з цим і доходи підприємств, 

зменшуються обсяги прибутку. Усе це веде до зниження рівня ліквідності суб’єктів 

господарювання, суттєво впливає на можливість розраховуватися зі своїми зобов’язаннями та 

створює усі підстави для повного банкрутства підприємства. Для покращення ефективності 

діяльності підприємства необхідно найретельніше аналізувати вплив тих чи інших чинників 

на фінансову стійкість протягом конкретного періоду для обґрунтування стратегій управління. 
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Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємства підвищення ефективності 

виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на основі впровадження 

ефективних форм господарювання і управління виробництвом, ініціативи та активізації 

підприємництва. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється фінансовому аналізу 

діяльності суб'єктів господарювання. З його допомогою виробляються стратегія і тактика 

розвитку підприємства, виявляються резерви ефективності виробництва і реалізації продукції, 

робіт, послуг, оцінюються результати діяльності. При аналізі діяльності суб’єктів малого 

підприємництві потрібно враховувати особливості його роботи. 

Таким чином, аналіз основних показників фінансового стану малого підприємства – це 

складова фінансово-господарського аналізу діяльності малих підприємств. Аналіз фінансових 

показників – один з методів оцінки його можливостей в майбутньому. Він виступає основою 

стратегічного планування, допомагає керівникам виявити можливості для подальшого 

розвитку, знайти сильні та слабкі сторони компанії [1]. Аналіз фінансових коефіцієнтів 

проводиться, щоб знайти оптимальні шляхи досягнення збільшення прибутковості компанії. 

Щоб провести адекватний аналіз фінансових показників підприємства, необхідно: 

1) мати повний опис фінансової діяльності компанії за аналізований період 

(фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва); 
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2) зіставити коефіцієнти за різні періоди, а також порівняти з середньостатистичними 

значеннями в галузі, результатами підприємств-конкурентів; 

3) порівнюючи отримані значення з рекомендованими, робити похибку на специфіку 

господарської діяльності компанії. 

4) проводити аналіз показників в комплексі. 

Фінансовий стан підприємства характеризується показниками, що відображають 

кінцеві результати роботи підприємства. Ці результати становлять інтерес для менеджерів і 

власників підприємства, державних, фінансових, податкових органів. Для аналізу ТОВ 

«Лісмак», яке є суб’єктом малого підприємництва було обрано основні фінансові показники 

фінансового стану, характеристика кожного показника та методика їх розрахунку узагальнено 

в табл. 1 [1, 2, 3] 

Таблиця 1 – Показники фінансового стану 

 

Назва показника 

 

Характеристика показника 
Методика розрахунку 

показників 

Рентабельність 

діяльності 

підприємства 

Характеризує рівень прибутковості 

власних коштів малого 

підприємства 

чистий прибуток / сума 

власного капіталу 

Рентабельність 

продукції 

Характеризує рівень прибутковості 

виробництва продукції 

чистий прибуток / всього 

витрати 

Коефіцієнт фінансової 

незалежності 

капіталізованих 

джерел 

 

Показує, яка частка стійких джерел 

сформована за рахунок власного 

капіталу 

 

власний капітал / власний 

капітал + довгострокові 

зобов’язання 

Частка позикового 

капіталу 

Показує, яка частка оборотних 

активів була сформована за 

рахунок поточних зобов’язань 

поточні зобов’язання / 

оборотні активи 

 

Коефіцієнт поточної 

ліквідності 

Показує, яка частина 

короткострокових зобов’язань 

може бути погашена за рахунок 

оборотних активів 

 

сума оборотних активів / 

поточні зобов’язання 

 
Коефіцієнт 

рентабельності 

активів 

 
Показує ефективність 

використання активів компанії для 

генерації прибутку 

 
Чистий прибуток (Чистий 

збиток) / Середньорічна 

сума активів * 100% 

Рентабельність 

виробництва 

продукції 

Характеризує рівень прибутковості 

виробничої діяльності 

чистий прибуток / 

собівартість реалізованої 

продукції 

Коефіцієнт 

оборотності запасів 

Показник ділової активності, який 

вказує на ефективність управління 

запасами в компанії. 

Собівартість продукції / 

Середньорічна вартість 

запасів 

 

Результати обчислень фінансового стану підприємства за період 2018-2020 рр. наведені 

в таблиці 2. 

За результатами обчислень можна зробити наступні висновки. 

Коефіцієнт рентабельності діяльності підприємства у 2018 році становив 0,087, у 2019 

він був від’ємним – (-0,166), станом на 2020 рік коефіцієнт досяг позначки 0,010. Таким чином, 
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у 2018 році рентабельність діяльності підприємства була найкраща серед трьох аналізованих 

років. 

Щодо коефіцієнта рентабельності продукції, то найвищий коефіцієнт спостерігається у 

2020 році – 0,007, а найгірший показник у 2019 – (-0,032). 

Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел протягом всіх років 

залишається незмінний, у зв’язку з відсутністю на підприємстві довгострокових зобов’язань. 

Частка позикового капіталу кожного року знижується, показник коливається в 

діапазоні від 0,876 до 0,634. 

 

Таблиця 2 – Результати обчислень фінансового стану за період 2018-2020 рр. 
Показник 2018 рік 2019 рік 2020 рік 

1 2 3 4 

Рентабельність діяльності підприємства 0,087 -0,166 0,010 

Рентабельність продукції 0,004 -0,032 0,007 

Коефіцієнт фінансової незалежності 

капіталізованих джерел 
1,0 1,0 1,0 

Частка позикового капіталу 0,876 0,757 0,634 

Коефіцієнт поточної ліквідності 1,142 1,321 1,577 

Коефіцієнт рентабельності активів 0,020 -0,056 0,003 

Рентабельність виробництва продукції 0,007 -0,061 0,009 

Коефіцієнт оборотності запасів 7,071 2,23 6,489 

 

Щодо коефіцієнта поточної ліквідності, то у 2018 році він становив 1,142, у 2019 році 

показник збільшився до 1,321, а у 2020 році він становив 1,577, тобто поступово покращується. 

Коефіцієнт рентабельності активів у 2019 році був від’ємним, що пов’язано з наявністю 
збитку, у 2020 році він склав 0,003. Найкращий показник був у 2018 році – 0,02. 

Показник рентабельності виробництва продукції протягом аналізованого періоду має 

тенденцію зниження, так у 2018 році він становив 0,007, у 2019 – (-0,061) та у 2020 – 0,009. 

Що стосується коефіцієнту оборотності запасів, то в період з 2019 році він знизився на 

4,8, в 2020 році збільшився і становив 6,489. 

Таким чином, в більшості показників спостерігається поступове погіршення 

фінансового стану з 2018 по 2019 роки, у 2020 році показники підприємства покращуються. 

Аналіз фінансово-господарської діяльності можна вважати найважливішим засобом 

керівництва і контролю виробничо-господарської діяльності підприємства, установи або 

організації будь-якої організаційно-правової форми, в кожній з галузей господарства. 
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Грошові кошти та їх еквіваленти супроводжують більшість операцій підприємства, які 

пов’язані з різного роду процесами, а саме, придбанням, виробництвом і реалізацією товарів, 

робіт, послуг, отже, оплатою та одержанням. 

Оскільки грошові кошти мають велику спроможність швидко обертатися це відповідно 

збільшує ступінь ризику помилок в обліку та контролю за цією ділянкою, яка є дуже суттєвою. 

Облік грошових коштів та належна його організація є суттєвими ланками у 

функціонуванні господарюючого суб’єкта, від яких залежать фінансова сталість та ділова 

активність загалом. Майже всі операції, що відбуваються на підприємстві, пов’язані з 

придбанням, виробництвом, реалізацією товарів і послуг, тобто з оплатою та одержанням 

грошових коштів, що є найбільш ліквідними активами та беруть участь у різних етапах 

облікового циклу. За участю грошових коштів на підприємстві відбувається процес акумуляції 

чинників виробництва, що гарантує кругообіг основного та оборотного капіталів. Саме 

наявність грошових коштів визначає, чи є підприємство платоспроможним, 

конкурентоспроможним, чи є ефективною вибрана стратегія діяльності, чи є можливим його 

подальший розвиток. 

Грошові кошти є найбільш ліквідною категорією активів, яка забезпечує підприємству 

найбільший ступінь ліквідності і, відповідно, свободу вибору. Грошові кошти – це початок та 

кінець господарсько-фінансового циклу. В процесі господарської діяльності підприємства 

грошові кошти в ході кругообігу переводяться в інші активи. Основним положенням, що 

регламентує розкриття інформації про грошові кошти у звітності являється затверджене у 2013 

році НП(С)БО1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [1]. 

Грошові кошти визначені М(С)БО 7 «Звіт про рух грошових коштів» таким чином: 

«грошові кошти складаються з готівки в касі і депозитів до запитання» [2]. Визначення 

грошового потоку в М(С)БО 7 «Звіт про рух грошових коштів» є таким: надходження й 

вибуття грошових коштів та їх еквівалентів [2]. Використовуючи основні надбання 

вітчизняних та зарубіжних учених, можемо надати таке визначення: грошові кошти – це ті 

засоби, які можуть легко перетворюватись на інші матеріальні та нематеріальні цінності. 

На відміну від грошових коштів, грошовий потік більш широке поняття, та 

використовується для цілей аналізі та управління грошовими ресурсами. 

Для визначення поняття «грошові кошти» науковцями використовується чималий 

діапазон термінів: «гроші», «грошові потоки», «готівка», «фінансові ресурси», що призводить 

до різноманітного тлумачення сутності цих тверджень в бухгалтерському обліку. 

Івченко Л.В. визначає грошові кошти як поняття бухгалтерського обліку, яке 

відображає найліквідніші активи підприємства та може бути у формі готівки, коштів на 

рахунках в банку, депозитів до запитання [5]. 

Г.В. Осовська вважає грошові кошти доходами та надходженнями [6]. 

Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. визначають грошові кошти як засоби 

збереження вартості й на цій основі використовуються як посередник обміну товарів і послуг 

[3]. 

Також є багато інших поглядів на поняття грошові кошти, що мають право на існування. 

З метою ефективного управління та контролю за грошовими ресурсами підприємства автори 



100  

пропонують класифікацію грошових потоків. 

Так, Поддєрьогін А.М., Буряк Л.Д., Терещенко О.О. класифікують грошові потоки за 

такими ознаками: 

− вид фінансово-господарської діяльності; 

− масштаб діяльності; 

− зміна залишків грошових коштів - резерву ліквідності; 

− валюта деномінації; 

− значимість грошових потоків; 

− розподіл у часі [7] тощо. 

Заремба Є.М., розглядаючи класифікацію грошових потоків за масштабом 

обслуговування фінансово-господарського процесу, розширює її такими видами грошових 

потоків: 

- грошовий потік за системою, що зобов’язана своєю появою особливим формам 

об’єднання економічних суб’єктів, які отримали розповсюдження у зв’язку з переходом 

України до ринкової економіки;. 

- грошовий потік за сферою діяльності (торгівля, виробництво, заготівлі та ін.) 

характеризується надходженнями і виплатами грошових коштів, що здійснюються в рамках 

окремих направлень (видів) діяльності, які орієнтовані на потребу ринку і споживача [4]. 

Федишин М.П. доповнює існуючі класифікації ознакою їх цільової спрямованості, 

відповідно до якої пропонує виділяти грошовий потік, що спрямований: 

- на досягнення тактичних цілей; 

- на досягнення стратегічних цілей [8]. 

Одним із напрямів удосконалення бухгалтерського обліку на підприємствах в умовах 

ринкової економіки є його орієнтація на Міжнародні стандарти. Це значно сприятиме 

підвищенню якості бухгалтерського обліку, дасть суб’єктам підприємництва певну 

самостійність у використанні обґрунтованої системи обліку грошових коштів і відображенні 

специфіки техніки й технології організації їх ефективного використання для прийняття 

оптимальних управлінських рішень. 

Отже, діяльність виробничого підприємства прямо залежить від правильної організації 

обліку грошових коштів, оскільки основу розрахунків становлять операції, пов’язані з рухом 

грошових коштів. Проблеми обліку грошових коштів та їх вирішення є актуальними і 

важливими для всіх підприємств, адже від достовірності та оперативності обліку залежить уся 

фінансова діяльність підприємства. Узагальнюючи вищевикладене, можемо констатувати, що 

грошові кошти є особливою категорією, яка завжди була найбільш актуальною в економічній 

думці, оскільки в процесі грошового руху значною мірою проявляються й реалізуються 

інтереси суб’єктів ринку. 
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Ефективне функціонування кожного суб’єкта господарювання значною мірою 

залежить від обґрунтованості побудови системи бухгалтерського обліку, яка є інформаційною 

підсистемою управління та контролю за фінансово- господарською діяльністю підприємств. 

Тому зараз існує потреба в підвищенні інформативності документації в цілому, та 

документації з руху основних засобів, зокрема. 

Використовувані на підприємствах типові форми первинних документів з обліку 

основних засобів  та  інвентаризаційні  описи  дублюються  один  одного.  Форми  ОЗ-6 

«Інвентарна картка обліку основних засобів», ОЗ-7 «Опис інвентарних карток по обліку 

основних засобів» та ОЗ-8 «Картка обліку руху основних засобів» є подібними за змістом. В 

типовій формі ОЗ-1 «Акт приймання-передачі основних засобів» відсутні відомості про 

надходження, а саме номер договору і прибуткового документа, також спосіб надходження 

об’єкта, термін корисного використання, ліквідаційну вартість і метод амортизації, тож 

необхідно доповнити дану форму відсутніми елементами. 

Також Інвентарну картку слід розширити, та забезпечити такими показниками, як 

спосіб надходження; джерело фінансування; стан об’єкта на момент надходження; строк 

корисного використання; справедлива і ліквідаційна вартість; метод амортизації; дата і 

результати переоцінок; залишкова вартість активів на момент вибуття. В Акті списання 

основних засобів (типових форм ОЗ-3, ОЗ-4) необхідно вказувати термін корисного 

використання і ліквідаційну вартість об’єкта. 

Цим топовим формам вже майже 25 років, більшість з них моральнозстаріли, крім того 

форми не містять необхідної інформації. Оновлення яких призведе до зниження 

трудомісткості облікових робіт, підвищення інформативності документів, скороченню 

документообігу. 

Отже, центральним документом обліку повинна бути Облікова картка об’єкта основних 

засобів, при цьому даний документ повинен містити інвентарну частину, в якій зазначено: 

повне найменування та призначення об'єкта, техніко-економічні показники, плановий строк 

використання чи обсяг виробництва, інвентарний, заводський та паспортні номери, 

матеріально- відповідальну особу; та облікову частину, в якій міститься інформація про: 

переоцінку, нараховану амортизацію, ремонтні роботи та результати інвентаризації. Облікова 

частина повинна періодично оновлюватися, щоб в даному документі містилася вся актуальна 

інформація про об’єкт. Найкращим варіантом є автоматичне заповнення облікової частини при 

проведенні щомісячного розрахунку амортизації та щорічній переоцінці, а також при 

ремонтних роботах. 

При цьому ОЗ-7 «Опис інвентарних карток по обліку основних засобів», З-8 «Картка 

обліку руху основних засобів» та ОЗ-9 «Інвентарний список основних засобів» слід 
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виключити з обліку оскільки дані документи із запровадженням Облікової картка об’єкта 

основних засобів втрачають необхідність. 

Тоді схема документування буде мати меншу кількість об’єктів та зменшиться рух 

даних по первинних документах. 

При оновленні схеми документування операцій з обліку основних засобів 

відбудуться таких рух документів: 

1) Первісний облік: При надходження об’єкту основних засобів з Актом приймання- 
передачі основних засобів заповнюється інвентарна частина Облікової картки об’єкта 
основних засобів. 

2) Поточний облік: підставі акту здійснюється запис до облікової частиниОблікової 
картки об’єкта основних засобів 

3) З Облікової картки об’єкта основних засобів вносяться зміни до Розрахунку 

амортизації щодо збільшення балансової вартості основних засобів на суму витрат, 

пов'язаних із завершенням модернізації, реконструкції 

4) За даними Облікової картки об’єкта, а також за даними форм розрахунку 
амортизації в кінці місяця заповнюються картки обліку основних засобів. 

5) Інвентарні картки, а також картки обліку руху основних засобів звіряються з 
даними синтетичного обліку. 

6) У кінці звітного року за даними карток обліку руху основних засобів таза даними 
синтетичного обліку заповнюються дані звітності щодо основних засобів. 

7) Після ліквідації основних засобів і складання актів на їх списання перший 
примірник акту передається до бухгалтерської служби, де на його підставі робиться запис 
до Облікової картки об’єкта основних засобів, яка зберігається протягом деякого часу. 

Оновлена схема з документування операцій з обліку основних засобів зображена на 

рис. 1. 
 

 
Рис. 1 Оновлена схема документування операцій з обліку основних засобів 

Таким чином, запровадження означених рекомендацій сприятиме покращенню 

обліку наявності та руху основних засобів та позитивно вплине на роботу підприємства в 

цілому. 
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Однією з першочергових проблем розвитку економіки країни та окремих її галузей є 

низький рівень життя населення, а саме рівень його доходів. 

Для України регулювання доходів населення є надзвичайно актуальним питанням, 

оскільки в умовах нестабільності економічного розвитку спостерігається гостра суперечність 

між обмеженістю ресурсів для реалізації соціальних програм та зростаючими вимогами до 

кінцевого попиту як одного з головних чинників економічного зростання. Високий рівень 

бідності працюючого населення та відсутність середнього класу в Україні через 

невідповідність середньостатистичних даних реаліям проживання звичайного українця та їх 

неможливість забезпечити умови для життя та розвитку населення країни обумовлюють 

необхідність комплексного реформування механізму формування доходів населення. 

На сьогодні, заробітна плата будь-якого індивіда є основним засобом його існування, а 

прожитковий мінімум для пересічного українця є занадто заниженим, тому порівняння 

показників мінімальної заробітної плати українця та можливого його прожиткового мінімуму 

за вимогами уряду України є важливим фактором покращення фінансового стану громадян. 

Загальний рівень доходів населення в Україні упродовж останніх років базується на 

мінімальній заробітній платі пересічного громадянина. Мінімальна заробітна плата - це 

законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче 

якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну 

норму праці. 

Заробітна плата - одна з найскладніших економічних категорій і одне з найважливіших 

соціально - економічних явищ. Оскільки вона, з одного боку є основним ( і часто єдиним ) 

джерелом доходів найманих працівників, основою матеріального добробуту членів їхніх 

сімей, а з іншого боку, для роботодавців є суттєвою часткою витрат виробництва і ефективним 

засобом мотивації працівників до досягнення цілей підприємства, то питання організації 

заробітної плати і формування її рівня разом з питанням забезпечення зайнятості складають 

основу соціально трудових відносин у суспільстві, бо включають нагальні інтереси всіх 

учасників трудового процесу [1]. 

Приватні підприємства самі можуть встановлювати правила розрахунку оплати праці 

своїх працівників з дотриманням діючого трудового законодавства та відтворюють існуючі 

форми і системи оплати праці. 

Відомо, що існують два способи оплати праці: 

1. почасова оплата, коли в основу береться відпрацьований час працівником; 

2. відрядна оплата, коли в основу береться матеріальний результат, тобто кількість 

виробленого продукту у штуках, тонах, кілограмах, метрах і т.п. 

Найчастіше, застосовують оплату праці на основі окладу, що є різновидом почасової 

оплати, так як нарахування по окладу залежить від кількості відпрацьованих днів (годин) за 

місяць. Така організація оплати праці називається тарифною системою, так як для її 

забезпечення в ідеальній ситуації необхідно розробити тарифні ставки, схеми посадових 

окладів, тарифно-кваліфікаційні характеристики тощо. Такий підхід є основним згідно ст. 96 
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КЗпП.  

Кожна з існуючих форм має певні свої модифікації, підвиди, які мають забезпечити 

відповідність виробничій ситуації, особливостям мотивації працівників певного підприємства, 

бажання власника тощо. Основні форми існуючих систем оплати представлено в таблиці [2]. 

Слід відмітити, що системи оплати праці на підприємстві поділяються на прості та складні. 

Складні варіанти потребують більш глибокого обмірковування та економічного 

обґрунтування, ретельної роботи нормувальника. 

 

Таблиця 1 – Форми та системи оплати праці та їх сутність 

Назва 

системи 

Почасова Відрядна 

В основі – фактично 

відпрацьований час 

В основі – фактично вироблена 

кількість продукції 

Прості 

системи 

Проста почасова Проста відрядна 

Оклад (або погодинна чи денна 

ставка) за відпрацьований час 

Оплата по розцінці за кожну одиницю 

продукту 

Почасово-преміальна Відрядно-преміальна 

Оклад (або погодинна чи денна 

ставка) за відпрацьований час + 

премія 

За кількість + премія за виконання 

(перевиконання) плану 

Складні 

системи 

Почасова з системою мотивації Відрядно-прогресивна 

Заробітна плата: 

- постійна частина – оклад (або 

погодинна чи денна ставка); 

- змінна частина (регулярні премії) 

– складна система преміювання 

(мотивації) наприклад на основі 

КРІ (ключові показники 

ефективності). Це можуть бути 

відсотки виконання плану, 

кількість клієнтів, відсутність 

скарг клієнтів тощо; 

- нерегулярні премії – за певні 

ініціативи працівника, які не 

можливо запланувати й 

передбачити заздалегідь, 

виконання  в  строк  певного 
складання завдання. 

Розцінки за продукт збільшуються по 

мірі виконання плану 

Непряма відрядна 

Оплата працівника (зазвичай 

допоміжного) залежить від результату 

роботи основних працівників 

 

Акордна 

Оплата за певний етап (акорд), 

комплекс робіт 

 

Доцільність систем оплати праці та їх застосування можлива тільки у випадку, коли 

треба забезпечити: 

- ефективні мотиваційні чинники для працівників, усунення порівнянь; 

- виправити певні перекоси у виробництві, наприклад перевиробництво, збільшення 

кількості браку, значний виробіток, але відсутність завершеності загального комплексу робіт; 

- контроль і мотивацію на великих підприємствах. Коли штат працівників великий, то 

індивідуальний підхід до преміювання ускладняється; 

- впровадження певних комп’ютеризованих систем управління й контролю результатів 

діяльності працівників; 
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- стандартизувати процес оплати праці по різних філіалах компанії. Дійсно, якщо 

компанія одна, то й підходи до оплати мають бути однакові й мати менше регіональних 

особливостей [2]. 

Для контролю та правильності нарахування заробітної плати необхідно враховувати 

особливості галузі в якій працює підприємство. 

Оплата праці являється однією із основоположних категорій будь-якої економічної 

системи, а її розмір становить для найманого робітника той базис, на якому тримається його 

життя, мало того, визначається його якість та вагомість. Тому підприємство повинно 

застосовувати такі форми та системи оплати праці, які б стимулювати персонал до 

саморозвитку та мотивації. 
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Практика діяльності торговельних підприємств свідчить, що для залучення покупців і 

отримання додаткового прибутку за рахунок збільшення виручки від реалізації товарів в 

умовах високої конкуренції та широкої пропозиції асортименту товарів, що різняться за якістю 

і ціною, дедалі частіше під час їх реалізації через магазин або через мережу Інтернет 

застосовуються різні форми управління продажами (реалізація товарів зі знижками, за 

дисконтними картками, акційних товарів, у період розпродажу, реалізація подарункових 

сертифікатів тощо). 

Найбільш розповсюдженою з них є реалізація товарів зі знижками. 

Передумовою об’єктивного відображення в системі бухгалтерського обліку 

торговельних підприємств операцій з реалізації товарів зі знижками є дотримання вимог 

Положення про знижки, в якому визначаються загальні та організаційно-методичні засади 

надання знижок покупцям. Оскільки знижкиє маркетинговим заходом із залучення більшої 

кількості покупців, то за кожним таким заходом складається Наказ керівника про надання 

знижок, в якому зазначаються: назва та мета заходу, що проводиться на підприємстві; перелік 

товарів, які беруть участь в заході; розмір та період надання знижок; момент надання знижок 

тощо. 

Знижки надаються у момент реалізації товарів, є характерні для підприємств роздрібної 

торгівлі та на рахунках бухгалтерського обліку фактично не відображаються – припиняють 

своє існування після продажу товару покупцеві (табл. 1). 

На нашу думку, для отримання деталізованої облікової інформації про дохід від реалізації 

товарів зі знижками та безпосередньо суму наданих знижок в розрізі їх видів, більш доцільно 

відображати на субрахунку 700 «Торгові знижки в момент продажу товарів» (аналітичний 

облік за яким слід організовувати в розрізі видів знижок, що застосовуються на підприємстві, 
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зокрема: знижки за дисконтними картками, за акційними товарами, соціальні знижки, вечірні 

знижки, знижки при округленні суми тощо), а торговельні знижки після реалізації товарів – на 

субрахунку третього порядку 7041 «Торгові знижки після продажу товарів (за договорами 

купівлі-продажу)», що відкривається до субрахунку 704 «Вирахування з доходу», і 

передбачає ведення аналітичного обліку за видами знижок. 

 

Таблиця 1 

Відображення в обліку знижок, які надаються у момент реалізації товарів 
 

Зміст господарської операції 
Кореспонденція рахунків 

Дт Кт 

1 2 3 

Одержання товарів від постачальника 281 631 

Відображення суми податкового кредиту з ПДВ у складі 

вартості отриманих товарів 
641 631 

Сплачення коштів за одержані товари 631 311 

Передання товару із складу в магазин 282 281 

Нарахування торговельної націнки на одержані товари 282 285 

Відображення доходу від реалізації товарів (із врахування 

знижки) 
301 702 

Нарахування податкових зобов’язань 702 641 

Списання суми торговельної націнки, що припадає на 

реалізовані товари 
285 282 

Відображення собівартості реалізованих товарів 902 282 

Відображення фінансового результату: 

- дохід від реалізації товарів; 
- собівартість реалізованих товарів 

 

702 
791 

 

791 
902 

 

Перевагами застосування даної методики обліку торговельних знижок є можливість 

отримання інформації про суму: 

– наданих торгових знижок в момент реалізації товарів та після реалізації товарів в 
розрізі їх видів; 

– чистого доходу торговельного підприємства за звітний період у розрізі каналів 
реалізації товарів та форм управління продажами. 

Привертають увагу покупців в магазині не тільки знижки, але й спеціальні пропозиції 

продавців, які орієнтовані на отримання можливих доходів (або існує ймовірність їх 

отримання) в майбутніх періодах діяльностіторговельного підприємства. 

Так, при реалізації переважно побутових товарів покупцю пропонують сплатити 

визначену додаткову суму, що гарантує можливість повернення товару продовж певного 

терміну у разі йогополомки. З точки зору бухгалтерського обліку такого роду торгові 

операції призводять до виникнення доходів майбутніх періодів, а саме додаткового доходу. 

Для обліку та контролю за можливістю отримання зазначеного виду доходу запропоновано 

нарахування додаткового доходу відображати за Дебетом  рахунку  30  «Готівка»  (31 

«Рахунки в банку») та Кредитом 691 «Додатковий дохід за процесом реалізації товарів». 

У разі якщо товар не повернуто до магазину у зазначений термін, у підприємства в 

системі бухгалтерського обліку необхідно робити запис (на списання додаткового доходу 

на доходи звітного періоду): 

Дебет 691 «Додатковий дохід за процесом реалізації товарів» 

Кредит 70 «Дохід від реалізації». 
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Використання зазначених вище рахунків забезпечить можливість отримання 

інформації про суму чистого доходу торговельного підприємства за звітний період у розрізі 

форм управління продажами. 
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Діяльність автотранспортних підприємств – одна із складових системи транспортних 

перевезень України. На будь-якому підприємстві, в тому числі і автотранспортному, 

виробничі запаси є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства. Вони 

займають особливе місце у складі майна і домінуючу позицію у складі витрат господарства. 

Виробничі запаси з’являються на автомобільному підприємстві шляхом придбання у 

пοстачальників згідно до укладених договорів на поставку, або надходження через підзвітних 

осіб. На етапі придбання виробничих запасів, бухгалтер організовує та здійснює процес 

документального оформлення об’єктів обліку та відображення їх у бухгалтерських реєстрах, 

що є клопіткою справою. 

Основну частину вирοбничих запасів на автотранспортному підприємстві складають 

паливно-мастильні матеріали та запасні частини. Паливно-мастильні матеріали є 

нафтοпродуктами, які приймаються, транспортуються, зберігаються, відпускаються, згідно 

інструкції №281/171/578/155 від 20.05.2008 «Інструкція про порядок приймання, 

транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і 

організаціях України» [1]. Організація обліку ПММ залежить від способу заправлення 

автοмобільного транспорту: 
- через стаціοнарні пункти на вирοбничих дільницях свого підприємства; 

- через стοронні заправні станції (АЗС) 

Облік зберігання ПММ ведеться матеріально-відповідальними οсοбами в картках 

складськοго οбліку (типова форма М-12), або в книгах що містять реквізити, які вказуються в 

картках складськοго οбліку, οкремо за кожним найменуванням і маркою нафтопродукту [2]. 

Автοпідприємства ведуть бухгалтерський облік наявності та руху палива, яке купується 

для експлуатації транспортних засοбів, на субрахунку 203 «Паливо» рахунка 20 «Виробничі 

запаси». Паливο, що надійшло до підприємства, οбліковується за первіснοю вартістю. За 

дебетом субрахунку 203 «Паливо» відображається надхοдження на склад підприємства, за 

кредитом субрахунку 203, списання палива на матеріально-відповідальну особу. 

Найбільш важливими запасними частинами, що впливають на οрганізацію та ведення 

обліку на автотранспοртному підприємстві є шини і акумулятори. Їх вартість відображається 

на субрахунку 207 «Запасні частини» рахунка 20 «Виробничі запаси». За дебетом субрахунку 

207 відображають залишοк та надходження на склад, за кредитом – реалізацію, втрату, або 

вибуття запасних частин. 

На кожну автοшину, офοрмляється οкрема картка обліку пробігу, у відповідності до 

експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин кοлісних транспортних засοбів 

і спеціальних машин, викοнаних на кοлісних шасі (затверджені наказом Міністерства 

транспорту України Про затвердження експлуатаційних норм середнього ресурсу 

пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на 

колісних шасі від 20.05.06 р. № 488) [3]. 
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Картки обліку прοбігу призначені для οбліку пробігу шин з моменту придбання до 

мοменту пοвного знοшування і є підставою для заміни автошини. Пробіг автошини за місяць 

рοзраховується на підставі дорοжніх листів роботи автомобіля. Списуються автошини в 

залежності від ступеня знοшеності, або немοжливості їх пοдальшої експлуатації, встановлених 

експлуатаційними нοрмами середнього ресурсу пневматичних шин. 

Первинний οблік акумуляторних батарей пοчинається на складі, де кожному 

привласнюється пοрядковий нοмер і відкривається картка. Норми їх використання, середній 

ресурс затверджено наказом Міністерства транспорту України від 20.05.06 р. № 489 [4]. 

Видають акумулятор зі складу в οбмін на знятий, або при наявнοсті акта, що підтверджує 

непридатність пοдальшої експлуатації. В момент видачі в οбліковій карті вказують дату 

видачі, номер автомобіля для якого видають акумулятор, нοмер дοкумента на підставі якого 

здійснюється відпуск. Списують акумулятοрні батареї на підставі акту, після закінчення 

терміну експлуатації, або при немοжливості подальшої експлуатації та віднοвлення. 

Як показали проведені дослідження, виробничі запаси на автопідприємстві є важливою 

ланкοю в процесі надання послуг. Від правильної організації обліку виробничих запасів 

залежить діяльність автотранспортного підприємства, що є передумовою його 

функціонування. 
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Роль фінансово-економічної інформації як системи фінансових показників 

визначається впливом на обґрунтування і прийняття рішень користувачів. Саме фінансова 

звітність, відображаючи всі суттєві зміни в структурі господарських засобів і їх джерел, а 

також результати фінансово-господарської діяльності, надає інформацію, необхідну 

зовнішнім і внутрішнім користувачам [1]. 

Важливим напрямом підвищення рівня аналітичності фінансової звітності має стати 

правильна побудова її форм таким чином, щоб максимально полегшити вивчення 

відображених в них господарських взаємозв’язків. 

Фінансова звітність, яка складається суб’єктами господарювання в умовах адаптації її 

до міжнародних стандартів, має значні аналітичні можливості, проте існує чимало питань, що 

залишаються невирішеними. Основним з них є недостатність відображеної у звітності 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0805-08#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0712-06#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0695-06#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0695-06#Text
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обліково-економічної  інформації,  внаслідок  чого  користувачі  цієї  інформації  змушені 

приймати управлінські рішення в умовах певної невизначеності, що, наприклад, посилює 

ризик втрати вкладеного капіталу для інвестора чи призводить до прийняття хибних рішень 

щодо розвитку підприємства для власника тощо. Причиною цього є те, що стандартна 

фінансова звітність розробляється таким чином, щоб задовольнити всіх користувачів 

необхідною інформацією, але це завдання нереальне з огляду на різні інтереси кожного з них 

[2]. 

Оцінка чинних форм фінансової звітності дозволила виявити наступні напрями її 

удосконалення. 

Так у Звіті про фінансовий стан всі статті згруповано за їх економічним змістом у трьох 

розділах активу та п’яти розділах пасиву, які мають відповідну назву. Інформація про активи 

підприємства і його зобов’язання розглядається в двох аспектах – бухгалтерському і 

управлінському. Бухгалтерський аспект показує баланс активів підприємства та його 

зобов’язань, а управлінський – їх форму (продуктивна, грошова, товарна) і роль у 

підприємницькій діяльності. Оцінка конкурентоспроможності підприємства здійснюється за 

мінімальним обсягом витрачання активів у процесі господарської діяльності на одиницю 

готової продукції та мінімальним залишком постійно закріплених активів на балансі 

підприємства, що забезпечують максимальні обсяги підприємницької діяльності. З огляду на 

вищевикладене, з бухгалтерського балансу підприємства повинно випливати таке: 

- структура капіталу (аспект фінансування); 

- структура майна для отримання інформації про кредитоспроможність (аспект 

інвестування); 

- взаємозв’язок структури капіталу і майна, що характеризуватиме платоспроможність 

підприємства. 

Усе перелічене розширюватиме аналітичні можливості оцінки фінансового стану і 

потенціалу підприємства. Реалізація їх передбачатиме агрегування статей балансу та 

зменшення кількості показників, а з іншого боку, введення в баланс нових видів активів, 

зобов’язань та власного капіталу. 

Дослідивши різні підходи щодо вдосконалення Звіту про фінансові результати, 

запропоновано в його діючу форму внести такі зміни: 

− виділити статті для відображення фінансових результатів (прибутку чи збитку) 

окремо від основної, іншої операційної, інвестиційної, фінансової діяльності; 

− доповнити Звіт про фінансові результати додатковою статтею «Понаднормативні 

витрати» для відокремлення чистої собівартості реалізованої продукції та понаднормативних 

і нерозподілених постійних загальновиробничих витрат, які не є елементом собівартості 

реалізованої продукції; 

– ввести статті «Використання прибутку» з більш детальним розкриттям сум в 

примітках до фінансової звітності та «Нерозподілений прибуток (збиток)», що дозволить 

тісніше ув’язати між собою Звіт про фінансовий стан та Звіт про фінансові результати. 

Наведені пропозиції щодо вдосконалення Звіту про фінансові результати по-перше, 

дадуть можливість об’єднати дві облікові підсистеми – фінансову і внутрішньогосподарську в 

бухгалтерському інформаційному моделюванні управлінських рішень з метою поліпшення 

фінансових результатів діяльності, по-друге, можуть бути використані в системі фінансово- 

господарського контролю. 

Сучасні тенденції розвитку фінансової звітності передбачають посилити значний 

акцент на примітки і пояснення до бухгалтерської фінансової звітності, основною метою яких 

є розкриття, внесення коректив, уточнення і доповнення інформації, яка розкривається в 

основних звітних формах. Удосконалення приміток і пояснень повинно полягати перш за все 

в їх глибшій прив’язці до основних форм, що підвищить їх аналітичну цінність. 

Таким чином, запропоновані шляхи вдосконалення методики складання фінансової 

звітності полегшать роботу бухгалтерів та зроблять інформацію, яка в них розкрита, більш 
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доступнішою та зрозумілішою для користувачів. 
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З метою забезпечення безперервної діяльності підприємства, воно повинно мати в 

своєму розпорядженні ті або інші матеріальні запаси. Запаси – матеріальні ресурси (засоби 

виробництва, предмети споживання, інші цінності), необхідні для забезпечення розширеного 

відтворення, обслуговування сфери нематеріального виробництва та задоволення потреб 

населення, які зберігаються на складах або в інших місцях з метою їх наступного 

використання. Одним із основних завдань цінового обліку готової продукції є приведення 

різної продукції промисловості до єдиного виразу – вартісного. 

Процес ведення бухгалтерського обліку реалізації готової продукції таотримання 

доходів здійснюється за встановленими правилами. Однак сучасний стан потребує 

постійного моніторингу, оновлення та удосконалення процесу у відповідності до 

впровадження новітніх технологій як на виробництві, так i ззовні. Відповідно виникає 

потреба в уточненні прийомів i способів відображення в обліково-аналітичній системі 

підприємства всіх складових фінансового результату діяльності. 

3 точки зору процесу, питання організації обліку реалізації готової продукції є 

важливим отримання фактичного доходу підприємства. Окрему важливу роль відіграють 

своєчасність i точність отримання інформації для прийняття управлінських рішень за 

результатами його операційної діяльності. 

Основою ведення підприємницької діяльності для ПрАТ «Кредмаш» є виготовлення та 

реалізація готової продукції, а саме: виготовлення та постачання обладнання, 

асфальтозмішувальних установок, забезпечення якості асфальтобетонної суміші і т.д. 

Відповідно, це є головним джерелом доходу та прибутку. В процесі реалізації виготовленої 

продукції підприємство отримує фінансовий результат, який залежить від операцій продажу. 

Належним чином організований процес гарантує достовірність i правильність визначення 

фінансового результату операційної діяльності. 

На підприємстві мало уваги приділяється для удосконалення методів планування і 

обліку, калькулювання і аналізу собівартості продукції. 

Так одним із методів та шляхів удосконалення обліку, та облікової політики 

підприємства є удосконалення управлінського обліку. А саме головна увага, в управлінні 

обліку повинна приділятись управлінню затратами, як єдиного цілісного процесу, який 

визначатиме політику підприємства. 

Помітну увагу необхідно приділити плануванню скорочення собівартості продукції по 

техніко-економічним факторам, що дозволять визначити вплив на затрати заходів по 

підвищенню науково-технічного рівня. Удосконалити нормування матеріальних і трудових 

затрат на виробництві на основі більш широкого впровадження нормативного обліку затрат на 
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виробництво і його елементів. При цьому особливу увагу приділити пошуку можливостей 

оперативного виявлення відхилень від діючих норм. 

Необхідно покращити методи економічного аналізу собівартості продукції, впровадити 

методику комплексного аналізу затрат на виробництво і собівартість продукції. 

Для виявлення шляхів вирішення проблем формування виробничої собівартості, обліку 

готової продукції та її реалізації доцільно розглянути різні точки зору в області 

бухгалтерського обліку. Одне з актуальних питань обліку виробничих запасів, калькулювання 

собівартості продукції й пов’язаного з ним ціноутворення – облік і розподіл 

загальновиробничих витрат. 

Формування виробничої собівартості продукції в бухгалтерському обліку здійснюється 

на підставі НП(С)БО 16, Інструкції до Плану рахунків та Методичних рекомендацій. 

Останнім часом ця проблема стала ще більш актуальною, тому що існує протиріччя між 

Податковим кодексом та НП(С)БО. Якщо порівняти склад загальновиробничих витрат згідно 

з цими двома системами обліку, можна побачити, що існують незначні відмінності між 

деякими пунктами витрат, які входять до загальновиробничих. Це може викликати труднощі 

при формуванні собівартості, незважаючи на те, що дотримуючись змін, внесених до 

Податкового кодексу України, загальновиробничі витрати входять до собівартості 

виготовленої та реалізованої продукції. Але незважаючи на це, підприємства повинні й надалі 

надавати детальний зміст змінних та постійних загальновиробничих витрат, щоб полегшити 

прийняття рішення щодо відображення цих витрат в бухгалтерському та податковому обліку. 

Вважаємо доцільно показувати інформацію про зміни у формуванні собівартості в 

бухгалтерському обліку з метою більш точного віднесення витрат до її складу і всебічного 

контролю за процесом виробництва продукції. 

Удосконалення бухгалтерського обліку собівартості продукції вимагає також аналізу 

альтернативних напрямків облікової політики, обґрунтування оптимальних рішень, що не 

суперечать міжнародним стандартам. 
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Згідно вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 

Україні» [1] основою організації та методології обліку є облікова політика підприємства, яка 

має включати методи і процедури ведення фінансового, управлінського обліку і обліку 

податкових платежів (податковий облік). В сучасних умовах господарювання показники 

бухгалтерського обліку максимально повинні використовуватися для складання податкової 

звітності, задовольняти інформаційні потреби податкових органів по нарахуванню і 

своєчасності сплати податків та зборів кожної юридичної і фізичної особи. 

При розробці наказу про облікову політику пропонується включення окремого розділу 

«Організація обліку податкових платежів» та формування внутрішнього положення про 

податковий облік на підприємстві. Це дозволить нівелювати значні відмінності між 

фінансовим і податковим обліком активів, зобов’язань, складання різних форм звітності, які 

не урегульовані законодавчо-нормативними документами України. Пропонуємо включати до 

вказаного розділу облікової політики кожного підприємства описати наступні елементи: 
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1) Робочий план рахунків – визначити рахунки і субрахунки для кожного виду платежів 

і зборів (рахунки 64, 70, 90 та інші). Наприклад, облік розрахунків за загальнообов’язковим 

державним соціальним страхуванням, виходячи з практики їх нарахування та каналам сплати, 

на наш погляд, обліковувати на рахунку 645 замість 65 «Розрахунки за страхуванням». Це буде 

відповідати призначенню, структурі даних зборів, а також дозволить спростити організацію 

фінансового і податкового обліку даних платежів. 

2) Графік документообігу документів – описати рух кожного первинного і зведеного 

документу, облікового регістра до складання податкової звітності. 

Для узагальнення складових обліку податку на прибуток пропонуємо на основі 

журналів або відомостей складати Книгу обліку доходів і витрат наростаючим підсумком з 

початку року. 

Книгу треба поділити на дві частини: І – облік доходів, ІІ – облік витрат господарської 

діяльності, де в розрізі місяців звітного року і кожного елементу доходів або витрат формувати 

загальну суму. Така схема книги дозволить сконцентрувати всю облікову інформацію за рік в 

одному обліковому регістрі і спростить заповнення податкової звітності (рис. 1). 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис.1 Інформаційна модель обліку податкових доходів і витрат в складі податку на 

прибуток 

 
 

Одним з проблемних питань організації обліку є удосконалення облікового регістру по 

нарахуванню амортизації основних засобів. Так як типові форми розрахунків не відповідають 

діючим методам нарахування зносу основних засобів згідно НП(С)БО 7 і ПКУ: 

прямолінійному, зменшення залишкової вартості, прискореному зменшенню залишкової 

вартості, кумулятивному, виробничому, пропонуємо складати Відомість нарахування 

амортизації основних засобів, яку необхідно затвердити внутрішнім Положенням організації 

податкового обліку і Наказом про облікову політику підприємства. 

Даний регістр буде призначений для щомісячного нарахування зносу необоротних 

активів в розрізі прийнятих на підприємстві методів і також використовуватися для 

заповнення спецдодатку до Декларації з податку на прибуток підприємства. 

Проведене дослідження нормативних документів України по оподаткуванню показує, 

що єдиним податком, до якого розроблено всі первинні документи (податкові накладні), 
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облікові регістри (реєстри отриманих та виданих податкових накладних), звітність, є податок 

на додану вартість (ПДВ) (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Інформаційні потоки обліку ПДВ 

 

Проведені дослідження складу і змісту податкової звітності показують, що окремі 

показники дублюються в додатках, розрахунках та деклараціях, не містять суттєвого 

інформаційного навантаження і є громіздкими, вимагають значної кількості часу для їх 

складання. 

Крім того, показники податкової звітності не повно характеризують дійсний 

фінансовий стан підприємства і вимагають не тільки значних трудозатрат для заповнення і 

перевірки, а й нераціонального витрачання великої кількості паперу. 

На наш погляд, доцільно складати Примітки до податкової звітності, як це зазначено в 

НП(С)БО, що регламентує складання фінансової звітності. Запропонований документ 

представляє інформацію керівництву підприємства про стан заборгованості за окремими 

податками та зборами, суми нарахованих та сплачених податків і зборів, нарахування 

штрафних санкцій щодо несплати або простроченої сплати податків та зборів. 

Складання приміток до податкової звітності дозволить деталізувати інформацію до 

рівня, необхідного для прийняття управлінських рішень щодо податкових платежів, 

врахування можливості контролю показників у податковому середовищі підприємства. 

Для удосконалення складу та змісту форми податкової звітності запропоновано внести 

наступні зміни: 

- спростити форми податкової звітності шляхом виключення даних, які дублюються у 

інших формах звітності; 

- скоротити до мінімуму (1-2) окремі додатки до податкових декларацій, оскільки вони 

не несуть суттєвої інформації при прийнятті економічних рішень в процесі контролю 

діяльності підприємства. 
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В умовах фінансової кризи, яка утворилась в економіці всього світу та України, гостро 

постало питання своєчасності проведення розрахунків між суб’єктами господарської 

діяльності, тобто погашення зобов’язань за розрахунками. . Даний вид зобов’язань є тимчасово 

вільними обіговими коштами та здійснює суттєвий вплив на фінансову стійкість та 

платоспроможність суб’єкта господарювання. Тому їх розмір потрібно ретельно 

контролювати. 

Причиною виникнення значної кредиторської заборгованості часто стає недосконалість 

розрахунків з постачальниками та підрядниками, недбалість працівників, шахрайство та 

зловживання службовими повноваженнями. Як наслідок – порушення фінансової й 

розрахункової дисциплін. Порушення строків погашення зобов’язань призводить до їх 

накопичення та знецінення грошових коштів для кредиторів. Ці чинники негативно впливають 

на фінансовий стан підприємств. Вирішення зазначеної проблеми можливе за умов 

ефективного управління поточними зобов’язаннями. 

Аналізуючи дослідження і публікацій з питання теоретико-методологічних і 

практичних аспектів щодо обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками приділяли 

увагу такі вітчизняні вчені: Ф. Бутинець, Л. Братчук, Ю. Верига, Г. Власюк, С. Голов, О. Гудзь, 

О. Петрук, П. Хомин, Е. Югас та інші. Вони приділяли увагу вивченню та дослідженню чинної 

методики обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками та надання пропозицій з 

удосконалення їх обліку. 

Ведення обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками, його правові засади 

регламентуються НП(С)БО 11 «Зобов’язання» [1]. Щодо питання, яке стосується технології 

обробки облікової інформації доцільно зазначити, що вплив на неї спричиняє обрана 

підприємством форма бухгалтерського обліку. Порядок і форми розрахунків з 

постачальниками визначаються господарськими договорами, внаслідок виконання яких у 

підприємства виникають поточні зобов’язання – кредиторська заборгованість. Загалом, 

постачальник або вендор (англ. Vendor) — будь-яка юридична організація, підприємство, 

установа) або фізична особа, що поставляють товари або послуги замовникам.. У відповідності 

з договором поставки постачальник зобов'язується передати в обумовлений термін чи строки 

вироблені чи закуплені ним товари покупцю для використання у підприємницькій діяльності 

або в інших цілях. Підрядник ‒ сторона договору підряду, яка виконує та передає замовнику 

закінчені роботи (об'єкт будівництва), передбачені договором підряду. 

Заборгованість перед постачальниками і підрядниками називають кредиторською. 

У разі невиконання укладеного договору, така ситуація може призвести до штрафних 

санкцій. Ця заборгованість також має відображатися у бухгалтерському обліку. Виникнення 

неузгодженості правового та облікового законодавства негативно впливає на формування 

звітної інформації щодо фінансового стану підприємства, тобто відбувається її викривлення. 

Рішенням цієї проблеми пропонується відображати юридичні зобов’язання в 

позабалансовому обліку на рахунку 042 «Непередбачені зобов’язання». Доцільним є також 

зазначення інформації про юридичні зобов’язання і у примітках до фінансової звітності. Після 

перетворення юридичних зобов’язань на такі, що відповідають усім критеріям 

бухгалтерського обліку, слід проводити їх виключення з позабалансового обліку та 

відображати як на балансових рахунках, так і у балансі підприємства. Відображення 
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зобов’язань підприємства таким чином сприятиме забезпеченню користувачів фінансової 

звітності достовірною та обґрунтованою інформацією про борги підприємства та його 

платоспроможність. 

Загальні  правила  оцінки  зобов’язань  визначаються  головним  чином 

НП(С)БО 11 та за окремими видами зобов’язань: НП(С)БО 14 «Оренда» – у зв’язку з орендою, 

НП(С)БО 17 «Податок на прибуток» – відстрочені у зв’язку з податком на прибуток, НП(СБ)О 

19 «Об’єднання підприємств», НП(С)БО 20 «Консолідована фінансова звітність», НП(С)БО 23 

«Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін» – за операціями з пов’язаними сторонами, 

НП(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів» – за операціями в іноземній валюті. 

Доставку товарно-матеріальних цінностей може здійснювати постачальник власним 

транспортом, стороння організація (транспортна організація) або сам покупець. Основними 

документами при надходженні ТМЦ є: товарно-транспортна накладна (у випадку доставки 

ТМЦ постачальником або транспортною організацію), довіреність (у випадку доставки ТМЦ 

представником покупця), приходна накладна, податкова накладна (якщо постачальник є 

платником ПДВ), прибутковий ордер, акт про приймання матеріалів (якщо при 

оприбуткуванні виявлено невідповідність якості та кількості ТМЦ даним супроводжувальних 

документів), акт виконаних робіт, наданих послуг та інші документи. 

У фінансовому аналізі має значення співвідношення дебіторської та кредиторської 

заборгованості, тобто вилученого із обороту грошового капіталу та залученого капіталу в 

якості джерела фінансування поточних платежів. Він показує ступінь покриття кредиторської 

заборгованості вимогами на користь підприємства. Якщо співвідношення рівне 1, то це 

вважається нормальним станом розрахунків. Існує ще такий коефіцієнт співвідношення 

дебіторської та кредиторської заборгованості за товарними операціям. Цей показник 

характеризує відношення розрахунків за придбану та поставлену продукцію. 

Аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості передбачає вивчення 

причин виникнення заборгованості. 

Відповідно до чинного законодавства оцінка розрахунків з постачальниками та 

підрядниками відображаються в балансі за сумою погашення.. Для правильної організації 

ведення обліку розрахунків з постачальниками підприємству необхідно: по-перше, провести 

класифікацію такої заборгованості за терміном її погашення; по-друге, врахувати виконання 

умов погашення кредиторської заборгованості. 

Для здійснення розрахунків суб'єкти господарювання зберігають грошові кошти в 

установах банків на відповідних рахунках. Безготівкові розрахунки можуть здійснюватися у 

формі платіжних доручень, платіжних вимог, вимог-доручень, векселів, чеків, банківських 

платіжних карток та інших дебетових і кредитових платіжних інструментів, що 

застосовуються у міжнародній банківській практиці. 

При безготівкових розрахунках усі платежі провадяться через установи банків шляхом 

перерахування належних сум з рахунка платника (боржника) на рахунок одержувача 

(кредитора) або шляхом заліку взаємних зобов'язань і грошових претензій. 

Для узагальнення інформації про розрахунки підприємства з постачальниками і 

підрядниками використовується рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками та 

підрядниками», який призначений для обліку отриманих виробничих запасів, товарів, робіт та 

послуг. 

Виникненню розрахункових операцій з постачальниками та підрядниками передує 

укладення договору, в результаті чого з’являються юридичні зобов’язання, для відображення 

яких доцільно використовувати позабалансовий рахунок 042 «Непередбачені зобов’язання» та 

примітки до фінансової звітності. Після виконання суб’єктами господарювання взятих на себе 

обов’язків та за наявності умов відповідно до НП(С)БО 11, їх слід відображати на рахунках 

бухгалтерського обліку та балансі. Це забезпечить користувачів фінансової звітності 

достовірною і обґрунтованою інформацією про борги підприємства та рівень його 

платоспроможності. 
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Однак, як свідчить практика, рахунок 63 не показує заборгованості за кожним 

договором, не характеризує поточну заборгованість, термін сплати якої ще не настав, а яка вже 

– прострочена, тому деякі науковці пропонують до кожного з субрахунків відкривати 

аналітичні рахунки: 631/1 «Заборгованість перед вітчизняними постачальниками, термін 

сплати якої ще не настав», 631/2 «Відстрочена заборгованість перед вітчизняними 

постачальниками», 631/3 «Прострочена заборгованість перед вітчизняними 

постачальниками», 632/1 «Заборгованість перед іноземними постачальниками, термін сплати 

якої ще не настав», 632/2 «Відстрочена заборгованість перед іноземними постачальниками», 

632/3 «Прострочена заборгованість перед іноземними постачальниками», з метою усунення 

фактів виникнення простроченої кредиторської заборгованості [2]. 

Таким чином, недосконалість обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками 

може стати причиною виникнення значного обсягу кредиторської заборгованості, яка, в свою 

чергу, приведе до погіршення фінансового стану підприємства. Неефективне та неправильне 

ведення розрахунків з контрагентами та виникнення кредиторської заборгованості призводить 

до порушення ліквідності суб’єкта господарювання: чим вищий рівень поточної кредиторської 

заборгованості, тим нижчий рівень ліквідності. 
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Управління інвестиційною діяльністю на підприємствах великою мірою залежить від 

їх правильного обліку та формування звітності, тому питання удосконалення організації 

обліку інвестицій є актуальними. 

Відповідно до положень П(С)БО №7 «Основні засоби», облік капітальних інвестицій 

розглядається як витрати на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що 

збільшують первісну вартість), виготовлення, придбання об'єктів матеріальних необоротних 

активів (у тому числі необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і 

встаткування для монтажу), здійснювані підприємством [1]. 

У Міжнародних стандартах обліку відсутнє таке поняття як «капітальні інвестиції». 

Відповідно до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість», інвестиційним вважається нерухоме 

майно, яким володіє організація (як власник або орендар за договором фінансової оренди) з 

метою здачі в оренду або збільшення його вартості, а не з метою використання в процесі 

виробництва і в адміністративних цілях, а також для продажу [2]. 

Відповідно до міжнародних стандартів, інвестиційна власність в основних засобах не 

вважається інвестиціями. Виключенням можна вважати тільки ті, які здійснюються в основні 

засоби з метою надання в оренду. Прямої відповіді на запитання, яким чином необхідно 

відбивати витрати на капітальний ремонт об'єкта основних засобів у бухгалтерському обліку 

відповідно до МСБО 16 «Основні засоби», також не існує. 

Згідно із цим стандартом, подальші витрати, пов'язані з об'єктом основних засобів, слід 



117  

додавати до вартості активу, якщо існує ймовірність вступу майбутніх економічних вигід і їх 

можна вірогідно оцінити [2]. 

Таким чином, стандарти бухгалтерського обліку не надають повній інформації про 

капітальні інвестиції, а розглядають у вузькому розрізі як будівництво або придбання 

основних засобів. Немає чіткого визначення складу капітальних інвестицій. 

Відповідно до чинного законодавства, витрати на ремонт основних засобів слід 

відносити до операційних витрат. Згідно п.п. 15.4 НП(С)БО 16 «Витрати», до складу 

загальновиробничих витрат ставляться витрати на підтримку, експлуатацію і ремонт основних 

засобів загальновиробничого призначення, до складу адміністративних – витрати на 

підтримку основних засобів загальновиробничого використання, у тому числі витрати на 

ремонт, до складу витрат на збут – витрати на підтримку основних засобів, зв'язаних зі збутом 

продукції, у тому числі витрати на ремонт, до складу інших операційних витрат – витрати на 

підтримку об'єктів соціально-культурного призначення [3]. 

До поточних витрат можна включати будь-які витрати, пов'язані з ремонтом, 

модернізацією та ін., але в межах 10% сукупної балансової вартості основних засобів на 

початок звітного року. Витрати, що перевищують цю межу, слід відносити на збільшення 

балансової вартості основних засобів. 

Така, нічим не обґрунтована процентна ставка не може виступати об'єктивним 

критерієм розмежування витрат на поліпшення основних засобів на капітальні та поточні. У 

податковому законодавстві за основу розподілу витрат на ремонт покладене не цільовий 

характер операцій, пов'язаних з поліпшенням функціонування об'єктів необоротних активів, а 

розмір самих витрат. 

Вартість ремонтних робіт, при здійсненні яких потужність об'єкта залишається без змін, 

доцільно включати у витрати виробництва. Якщо при виконанні таких робіт потужність 

об'єкта зростає (збільшується потужність мотора, кількість робочих місць або виробничі 

площі), то такі витрати слід розглядати як витрати на реконструкцію і модернізацію та 

відносити на збільшення вартості об'єкта. 

Витрати на капітальний ремонт основних засобів, на відміну від витрат на поточний 

ремонт не повинні в повному обсязі включатися в собівартість продукції в тому періоді, коли 

проводився капітальний ремонт, оскільки вони мають різні періоди проведення, характер 

здійснення, а також суттєво відрізняються за вартістю. 

Такі витрати пропонується враховувати на спеціальному субрахунку «Капітальний 

ремонт основних засобів» до рахунку 15 «Капітальні інвестиції» і надалі списувати за рахунок 

спеціально створеного забезпечення на покриття витрат по капітальному ремонту основних 

засобів або відносити на збільшення первісної вартості відремонтованого об'єкта основних 

засобів. 

Слід зазначити, що створення забезпечення на покриття капітального ремонту не 

суперечить міжнародним стандартам бухгалтерського обліку. Правила ведення 

бухгалтерського обліку і відбиття господарських операцій регулюються положеннями 

облікової політики підприємства. 

Таким чином, удосконалення організації обліку капітальних інвестицій буде сприяти 

більш ефективному прийнятті управлінських рішень на підприємствах. 

Список використаних джерел: 

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №7 «Основні засоби» . URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00#Text. 

2. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 40 «Інвестиційна нерухомість» . 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_026#Text. 

2. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати».URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00#Text. 
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Динаміка коефіцієнту ефективності експорту 
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АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Дідур С.В., д.е.н., професор   

Літовська В.С., магістрантка 

Кременчуцький національний університет 

ім. М. Остроградського 

Петров І.В., викладач  

ВСП «Світловодський політехнічний фаховий коледж ЦНТУ» 

 

Основними показниками ефективності експортно-імпортної діяльності являються такі 

показники:  коефіцієнт ефективності експорту, прямий ефект від здійснення експортної 

діяльності, показник економічної ефективності імпорту, коефіцієнт економічного ефекту від 

імпорту. Об’єктом дослідження ефективності зовнішньоекономічної діяльності було обрано 

виробниче підприємство ПрАТ «Кредмаш», на базі даних фінансової та статистичної звітності 

були проведені розрахунки основних показників. 

Коефіцієнт ефективності експорту – дозволяє визначити частку виторгу в загальному 

обсязі експорту підприємства (табл. 1) за 2014-2020 рр. (за виключенням 2017 р., оскільки 

емітент не надав відповідних даних за цей рік). 

Таблиця 1 - Розрахунок коефіцієнту ефективності експорту 

Рік Чистий дохід від експорту, тис. грн Обсяг продажу за 

експортом, тис грн 

Коефіцієнти 

2014 353079,33 381325,6764 0,926 

2015 289462,71 315514,3539 0,917 

2016 225706,70 239384,526 0,943 

2018 673684,20 669642,0948 1,006 

2019 560611,90 573796,85 0,977 

2020 661738,40 671664,476 0,985 

 

На основі розрахованого коефіцієнту було побудовано графік для демонстрації в 

динаміці (рис. 1). 
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Рис. 1 Коефіцієнт ефективності експорту в динаміці, 2014-2020 рр. 

Отримані дані свідчать про відносну ефективність експорту підприємства, оскільки 

значення за дані роки майже дорівнюють одиниці. При цьому, 2018 і 2019 рр. 

характеризуються як менш успішні в реалізації продукції на експорт у зв’язку із суттєвим 

зменшенням експорту до цільових ринків збуту – країн СНД. Починаючи з 2020 року 

спостерігається суттєве зростання ефективності експорту. 

2. Прямий ефект від здійснення експортної діяльності (Епр). 

Відображає у грошових одиницях прибуток, фінансову результативність здійснення 

експортної діяльності: 
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Прямий ефект від здійснення експортної діяльності в динаміці, млн. 

грн 

                                                                 Епр = ЧД − Вс, (1) 

де ЧД – чистий дохід від експорту продукції, гр. од.; Вс – сукупні витрати, пов’язані із 

виробництвом та реалізацією продукції за кордон згідно з умовами поставки Інкотермс-2010. 

Цей показник є первинним під час визначення доцільності виходу на зовнішні ринки, його 

позитивне значення свідчить про зростання добробуту підприємства та відтворення його капіталу. 

Таблиця 2 - Розрахунок прямого ефекту від здійснення експортної діяльності 

Рік Чистий дохід від експорту, тис. грн Собівартість, тис грн Прибуток, тис. грн 

2014 353079,33 307179,02 45900,31 

2015 289462,71 243148,68 46314,03 

2016 225706,70 182822,43 42884,27 

2018 673684,20 559157,89 114526,31 

2019 560611,90 462504,82 98107,08 

2020 661738,40 560492,42 101245,98 

 

На основі розрахованого коефіцієнту прямого ефекту було побудовано графік для 

демонстрації в динаміці (рис. 2). 
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Рис. 2 Динаміка прямий ефект від здійснення експортної діяльності ПрАТ «Кредмаш» за 2014-

2020 рр. 

Можна прослідкувати пряму кореляцію між ефективністю експорту та прибутком від 

експортних операцій – у 2014-2016 рр. через падіння експорту та, відповідно, прибутку, впала 

загальна ефективність експорту підприємства і таким чином стала більш вигідною реалізація 

на внутрішньому ринку. 

3. Показник економічної (абсолютної) ефективності імпорту товарів (табл. 3): 

Ееф.і = 
Ці.в.р 

Ві 

, (2); 

де Ці.в.р. — вартість імпортної продукції на внутрішньому ринку, грн.; 

Ві — витрати на придбання імпортної продукції, грн. 

 

Таблиця 3 - Розрахунок показнику економічної ефективності імпорту 

Рік Імпорт, тис грн Вартість на внутрішньому 

ринку, тис. грн 

Коефіцієнти 

2014 10275,45 11478,01 0,895228726 

2015 31630,05 37038,90 0,853968254 

2016 35949,39 47339,30 0,759398496 

2018 74020,16 90725,79 0,815866797 

2019 85516,54 137149,16 0,623529412 

2020 122107,41 126493,79 0,965323336 
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На основі розрахованого коефіцієнту було побудовано графік для демонстрації в 

динаміці (рис. 3). 

 
 

Рис. 3 Динаміка показника економічної ефективності імпорту, 2014-2020 рр. 

 

Найбільш вигідними у середньому були імпортні операції, здійснені у 2019 р., оскільки 

значення показника є найменшим саме в цей рік – тобто різниця між вартістю придбаних 

протягом даного року імпортних товарів виявилася найбільшою (на внутрішньому ринку 

вартість даних товарів суттєво вища). 

4. Економічний ефект імпорту. 

Еі = Цр.і − Ві, (3) 

де Цр.і — ціна реалізації імпортних товарів на внутрішньому ринку, грн.. 

Було розрахована (табл. 4) безпосередньо різниця між вартістю імпортованих товарів 

та аналогічними товарами на внутрішньому ринку. 

 

Таблиця 4 - Розрахунок економічного ефекту імпорту 

 

Рік Імпорт, тис грн Ціна на внутр ринку, тис. грн Різниця вартостей, тис. грн 

2014 10275,45 11478,01 1202,57 

2015 31630,05 37038,90 5408,86 

2016 35949,39 47339,30 11389,91 

2018 74020,16 90725,79 16705,63 

2019 85516,54 137149,16 51632,63 

2020 122107,41 126493,79 4386,38 

 

 

На основі проведених розрахунків було побудовано графік для демонстрації в динаміці 

(рис. 4). 
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Рис. 4 Динаміка різниці вартостей імпортованих товарів на зарубіжному ринку, де вони 

були придбані, та внутрішньому, 2014-2020 рр. 

 

Відповідно, підприємство зекономило 51632,63 тис. грн у 2019 році, імпортувавши 

продукцію замість придбання її на внутрішньому ринку, що є найбільшою позитивною для 

ПрАТ «Кредмаш» різницею від придбання продукції. Тим не менш, більша частина продукції 

закупається підприємством на внутрішньому ринку у вітчизняних контрагентів. 

Таким чином, експортно-імпортну діяльність ПрАТ «Кредмаш» можна 

охарактеризувати як ефективну не тільки за останній звітний рік (2020), але й в розрізі 

декількох років, спираючись на результати розрахунків показників. Найбільшої ефективності 

в експорті за даний період підприємство досягло в 2018 році з прибутком в 114,5 млн. грн, а 

імпортної – в 2019 році з позитивною різницею вартостей в 51,6 млн. грн. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ФОРМУВАННЯ ФОНДУ 

ОПЛАТИ ПРАЦІ 

 

Циган Р.М., ст. викладач 

Базавлук П.В., 

магістрантка Кременчуцький 

національний університет 

ім. М. Остроградського 

 

Обліково-аналітичне забезпечення розрахунків з оплати праці – це процес збору, 

реєстрації, узагальнення, збереження та аналітичного опрацювання інформації щодо обліку 

праці та її оплати на підприємстві та використання його результатів для прийняття 

управлінських рішень. 

Заробітна плата – це одна з найскладніших економічних категорій і одне з 

найважливіших соціально-економічних явищ. В сучасних ринкових умовах заробітна плата – 

це елемент ринку праці, що виступає як ціна товару, в формі якого найманий працівник продає 

свою робочу силу. Для суб’єкта господарювання заробітна плата – це елемент витрат на 

виробництво, що входить до складу собівартості продукції і впливає на фінансову 

результативність господарської діяльності. Для держави заробітна плата є об'єктом 

державного регулювання, з одного боку, а з іншого – об’єктом оподаткування. 

Отже, заробітну плату чинне законодавство трактує суто як винагороду за виконану 

роботу з погляду працівника. З точки зору підприємства, вся заробітна плата складає фонд 

оплати праці та є його витратами, оскільки працівники є найманою силою. 

Формування фонду заробітної плати є досить важливим питання для сучасного 

підприємства. У першу чергу протиріччям виникає між бажанням підприємця витрачати на 

Динаміка економічного ефекту імпорту, тис. грн 
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заробітну плату значні кошти та відповідністю середнім умовам, які утворилися в конкретний 

момент на ринку. 

Адже, пропонуючи заробітну нижче середнього рівня, важко знайти кваліфікованих 

працівників. Тому підприємства змушені пропонувати як мінімум середню зарплатню. А, з 

огляду на те, що виникає необхідність у залученні найкращих кадрів, пропонується навіть 

вища за середню. Таким чином, необхідно це враховувати при формуванні фонду заробітної 

плати всім власникам підприємств та підприємців. 

Для ефективної організації обліку заробітної плати необхідно розглядати всі етапи 

обліку в комплексі та взаємопов'язаності. Взагалі бухгалтерський облік заробітної плати 

складається з оформлення первинних документів, нарахування заробітної плати та інших 

виплат, нарахування на заробітну плату ЄСВ, здійснення утримань із нарахованої заробітної 

плати, виплати заробітної плати, відображення витрат на оплату праці в синтетичному та 

аналітичному обліку, узагальненні інформації, контролю правильності визначення нарахувань 

та утримань із заробітної плати, відображення інформації в регістрах обліку, фінансовій 

звітності, проведення аналізу використання фонду заробітної плати, надання оперативної, 

достовірної інформації управлінському персоналу. 

Технологічний етап один із важливих етапів організації бухгалтерського обліку 

заробітної плати, тому вважаємо доцільним розглянути саме його основні аспекти. 

Особливості технологічного етапу організації обліку заробітної плати полягають, передусім у 

постійному взаємозв’язку облікового апарату з усіма структурними підрозділами, 

індивідуальному спілкуванні з працівниками, великій кількості розрахункових операцій, 

первинних документів, складанні податкової та статистичної звітності, наданні достовірної 

інформації для складання фінансової звітності та інші. 

Технологічний етап організації бухгалтерського обліку заробітної плати має важливе 

значення для ефективної, правильно побудованої організації обліку заробітної плати, від 

результатів якого залежить достовірність та корисність інформації про витрати на оплату 

праці поточного періоду, фінансовий результат діяльності, прийняття правильних 

управлінських рішень на майбутні періоди. 

Під час проведення дослідження організації обліку заробітної плати нами проведений 

аналіз господарських операцій, які здійснює бухгалтер при нарахуванні, утриманні та 

узагальненні інформації про витрати на оплату праці.  

Таким чином, можна стверджувати, що нарахування заробітної плати − це 

бухгалтерська процедура, яка складається з декількох операцій. Таке поєднання операцій в 

процедури дозволяє створити загальну схему організації обліку заробітної плати. Організація 

бухгалтерського обліку заробітної плати потребує постійного аналізу системи організації 

документообігу та удосконалення відповідно до змін законодавчо-нормативної бази, 

визначення слабких місць, ефективного використання праці облікових працівників. 

 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДОХОДІВ І ВИТРАТ 

ПІДПРИЄМСТВА МЕТОДАМИ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ 

 

Циган Р.М., старший 

викладач Чорнобай І.В., 

магістрантка 

Кременчуцький національний університет 

ім. М. Остроградського 

 

У сучасних умовах проблема управління витратами є особливо актуальною для 

українських підприємств, оскільки вирішення цієї проблематики дозволяє суттєво збільшити 
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конкурентоспроможність підприємства. Витрати підприємства є одним з результативних 

показників господарської діяльності. Вони утворюються в процесі формування та 

використання ресурсів для досягнення певної мети. 

Проблеми розробки інструментарію управління та моделювання по даній тематиці 

досліджено у роботах таких вітчизняних економістів: 

С. Ф. Покропивного, В. І. Смолянова, В. Я. Горфінкеля, О.О. Чумаченка та інших. Обсяги 

доходів підприємства ПрАТ «Кременчуцький завод техничного вуглецю» та витрати на їх 

отримання подано в табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Вихідні дані для кореляційно-регресійного аналізу доходів і витрат ПрАТ 

«КрТВ» 

Показники 2018 рік 2019 рік 2020 рік 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), Y 1818854 1336628 1011761 

Собівартість реалізованої продукції, Х1 1510245 1097897 833166 

Адміністративні витрати, Х2 35564 48921 43040 

Витрати на збут, Х3 189803 94058 47729 

Інші витрати, Х4 28853 31003 28528 

 

Обсяги доходів підприємства та витрати на їх отримання перебувають у тісній 

залежності, яку можна подати у вигляді. 

Y = b1х1+ b2х2 + b3х3 + b4х4, 

де Х – матриця витрат, елементи якої х ij характеризують затрати в і-ому році за j-ю 

статтею витрат, при чому: j=1 – Собівартість реалізованої продукції; j=2 – Адміністративні 

витрати; j=3 – Витрати на збут; j=4 – інші витрати. 

Визначаємо матрицю регресійних параметрів за допомогою програми ППП Microsoft 

Office Excel надстройки «Регресія». Програмна реалізація зображена на рис. 1. 

 

Рис. 1 Результати регресійного аналізу 
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В процесі розрахунків отримано рівняння виду: 
Y= 1,403707163х1 + 0х2 + 1,008823869х3 – 0х4 – 109609,9279 

Доходи підприємства та витрати на їх здійснення перебувають у тісній залежності. Тож 

з метою прогнозного розрахунку витрат підприємства використаємо настройку програми ППП 

Microsoft Office Excel надстройки «Пошук рішення» і побудовано прогнозну модель лінійної 

оптимізації витрат підприємства. Розроблена модель дозволить спрогнозувати операційні 

витрати підприємства на 2021 рік з урахуванням виручки від реалізації робіт і послуг. 

Значення коефіцієнта детермінації для даної моделі становить 1,0 R2. Оскільки 

коефіцієнт детермінації має достатньо високе значення, що підтверджує висновок про 

можливість прогнозу майбутніх значень доходів підприємства на основі даної регресійної 

залежності. 

Ефективність роботи підприємства значною мірою залежить від якості управлінських 

рішень, що стосуються використання одержаного прибутку. Приймаючи ці рішення, власники 

(менеджери) повинні всебічно зважити напрямки першочергових вкладень, фінансових 

ресурсів, виходячи з фінансового стану підприємства, рівня його матеріально-технічної бази, 

соціального розвитку колективу, можливостей прибуткового розміщення коштів на ринку 

цінних паперів, у грошово-кредитній сфері тощо. 

Прибуток, що залишається після сплати перелічених податків, надходить у повне 

розпорядження підприємства (у господарській практиці ця частина прибутку називається 

чистим прибутком). Основні напрямки використання чистого прибутку: виробничо-технічний 

розвиток підприємства, соціальний розвиток, матеріальне заохочення (включаючи виплату 

дивідендів в акціонерних товариствах), інші витрати. 

Підприємство в нових умовах оподаткування прибутку зацікавлене в тому, щоб його 

прибуток, визначений з метою оподаткування, був якомога меншим. Тому в процесі аналізу 

виявляються причини, які призвели до штучного завищення доходів і заниження витрат і, 

отже, зростання оподатковуваного прибутку та податку на прибуток. 

Систематизація даних зовнішньої та внутрішньої інформації дозволяє створити на 

підприємстві цілісну систему інформаційного забезпечення, орієнтовану на ефективне 

управління прибутком. 

 

ПРОПОЗИЦІЇ З ПОКРАЩЕННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ 

 

Бабіченко В.В., д.е.н., доцент 

Шармай В.В., магістрант 

Кременчуцький національний університет 

ім. М. Остроградського 

 

Головне питання в управлінні капіталом є оптимізація його структури, що обумовлено 

потребою в достатньому фінансовому забезпеченні господарської діяльності підприємства та 

його подальшого розвитку, необхідністю мінімізації середньозважених витрат на капітал, а 

також необхідністю підвищення рівня рентабельності власного капіталу, фінансової стійкості 

та платоспроможності підприємства. 

Для надійного та ефективного функціонування будь-яке підприємство має бути 

забезпечене необхідними матеріальними, фінансовими та іншими ресурсами, що в сукупності 

можна представити як капітал суб’єкта господарювання. 

В бухгалтерському обліку й звітності такий сумарний капітал відображається у пасиві 

балансу й складається з власних джерел та зобов’язань. Серед зазначених пасивів особливе 

місце відводиться резервній складовій капіталу. Резерви, як джерела утворення активів, 

входять як до складу власного капіталу, так і формують забезпечення. Останні напряму не 
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відносяться до власних джерел. Водночас їх проблематично відносити до зобов’язань, 

оскільки за ними не можна ідентифікувати кредитора таких зобов’язань. 

Тому, з метою спрощення обліку, такі додаткові внески слід обліковувати на одному 

рахунку другого порядку – 422 «Інший вкладений капітал». Дійсним резервним капіталом за 

змістом і формою його представлення в обліку й звітності є резервний капітал, що 

обліковується на рахунку 43 «Резервний капітал» та відображається у відповідній статті І 

розділу пасиву балансу. 

Його створення є обов’язковим для акціонерних товариств. Законодавством 

встановлені його мінімальні розміри (у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу 

товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок 

нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного 

капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого 

прибутку товариства за рік). 

Створюється він з відрахувань від нерозподіленого прибутку. Розмір щорічних 

відрахувань до резервного капіталу передбачається установчими документами і не може 

становити менше 5% суми чистого прибутку за рік. При встановленні облікової політики слід 

чітко визначитися з розмірами відрахувань та напрямами використання резервного капіталу. 

У практиці зустрічалися випадки, коли резервний капітал у десятки разів перевищував 

статутний. Це пояснювалося тим, що статут був зареєстрований давно, а розмір статутного 

капіталу не змінювався. 

Водночас товариство регулярно проводило відрахування за визначеною ставкою 5% від 

досить значних сум чистого прибутку. В результаті, при виході з товариства окремих 

учасників їм поверталась їхня частка власного капіталу за винятком резервного капіталу, 

оскільки такий страховий фонд створювався для покриття непередбачених витрат і втрат й 

продовження нормальної діяльності товариства. 

Ще одним аргументом було те, що в інструкції про застосування плану рахунків 

бухгалтерського обліку та інших законодавчих нормах щодо господарських товариств 

бухгалтерським записом за кредитом рахунку 43 «Резервний капітал» і дебетом рахунку 67 

«Розрахунки з учасниками» мають відображатися лише дивіденди за привілейованими 

акціями. На наш погляд, така позиція є спірною. 

Оскільки при вибутті окремого учасника з товариства (крім акціонерних товариств) на 

його частку зменшується статутний капітал, до якого прив’язані розміри формування 

резервного капіталу, то й відповідна частка останнього мала би повертатися вибулому 

учасникові. Реальними резервами в капіталі підприємства є нараховані забезпечення, що 

обліковуються на окремому рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» та 

субрахунках до нього. 

Основні з них: – на оплату чергових відпусток працівникам – може йти мова в 

основному про оплату відпусток працівникам-відрядникам, оскільки погодинна оплата не 

прив’язана до випуску продукції; 

– забезпечення гарантійних зобов’язань – резервуються кошти на проведення 

гарантійних ремонтів проданої продукції, якщо такі гарантії передбачені умовами її поставки; 

– забезпечення матеріального заохочення – резервування коштів на матеріальне 

заохочення працівників, зокрема винагороди, допомоги, премії, якщо таке передбачено 

умовами контракту; 

– забезпечення відновлення земельних ділянок – створення за обґрунтованим 

розрахунком забезпечення резерву на покриття витрат, пов’язаних з демонтажем, 

переміщення об’єктів основних засобів та приведення земельних ділянок, на яких вони були 

розташовані, у придатний для подальшого використання стан, рекультивацію порушених 

земельних ділянок; 

– забезпечення інших витрат і платежів, зокрема на виконання зобов’язань щодо 

обтяжливих контрактів, на реструктуризацію та виконання зобов’язань при припиненні 
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діяльності та інші. 

Існує певна невизначеність щодо трактування забезпечень з позиції власності. В обліку, 

Плані рахунків забезпечення розміщені разом із власним капіталом у 4-му класі рахунків. Тоді 

як в балансі вони об’єднані разом з довготерміновими зобов’язаннями у ІІ розділі пасиву та 

поточними зобов’язаннями у розділі ІІІ пасиву. Така неоднозначність призводить до 

необ’єктивного подання у звітності структури капіталу, що негативно впливає на 

відображення фінансового стану підприємства. 

Суттєвим недоліком самофінансування за рахунок прихованих резервів слід вважати 

порушення достовірності інформації у звітності підприємства для зовнішніх користувачів. 

Величина прибутку та розміри власного капіталу через формування прихованих резервів буде 

меншою, ніж вони є в реальності, а це призводить до заниження податків, зменшення 

дивідендних виплат власникам, акціонерам. 

Необхідним елементом забезпечення будь-якої діяльності має бути раціонально 

побудована резервна система, що є важливою складовою капіталу підприємства. Уся система 

резервів має базуватися на двох облікових принципах: обачності та відповідності. 

Перший є основою для формування страхових резервів на покриття непередбачуваних 

витрат і втрат, на другому базується уся система забезпечень для раціонального розподілу 

витрат між звітними періодами у відповідності з отриманими в результаті доходами. 

Тому не зовсім обґрунтованим вважаємо вилучення принципів обачності й 

відповідності зі складу основних принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Тепер при їх застосуванні можна керуватись законодавчою нормою, вважаючи їх іншими 

принципами обліку. 

Навряд чи обґрунтованим є подання у фінансовій звітності довготермінових і поточних 

забезпечень у складі відповідних зобов’язань. Наприклад, не може відповідати ніяким 

логічним принципам багаторічне накопичення за рахунок витрат чи прибутку джерел на 

майбутню реорганізацію або реструктуризацію підприємства й подання їх в балансі як 

довготермінових зобов’язань, коли не визначені ні терміни, ні величина майбутніх витрат, ні 

структура кредиторів. 

Тобто такі зобов’язання не є ідентифікованими. Вважаємо, що накопичені ресурси під 

майбутні зобов’язання мають розцінюватися як страхові резерви та відображатися у складі 

власного капіталу. Це дозволить покращити економічні показники діяльності, інвестиційну 

привабливість суб’єктів господарювання. 

 

ПОШУК НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Бабіченко В.В., д.е.н., доцент 

Циган Р.М., ст. викладач 

 Панфілова І.С., магістрант 

Кременчуцький національний університет 

ім. М. Остроградського 

 

Головною передумовою успішного здійснення виробничого процесу, як головної ланки 

діяльності господарського суб’єкту, є раціональне використання запасів. В процесі 

реформування системи обліку та впровадження національних стандартів обліку змінюються 

вимоги щодо обліку і аналізу запасів, розширюються поставлені перед ними завдання. 

У сучасний період трансформації економіки України вітчизняні підприємства 

спрямовують свої ресурси на досягнення більшої ефективності своєї діяльності. Це зокрема 

проявляється і в пошуках шляхів удосконалення організації виробничих запасів, що являють 

собою вагому частину активів виробничих підприємств і забезпечують їх безперервну 

діяльність. Навіть найменші недоліки даного процесу призводять до значних матеріальних 
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втрат підприємства та порушення стабільності діяльності. 

На основі аналізу наукової літератури можна виділити такі недоліки організації обліку 

запасів: складність визначення справедливої (ринкової та неринкової) вартості запасів, що 

полягає у використанні підприємствами бартерного обміну, більше того, обміну на неподібні 

активи. 

Крім того, НП(С)БО 9 «Запаси» процедуру дооцінки запасів передбачено тільки в межах 

суми попередньої уцінки, що не дозволяє відобразити на звітну дату справедливу вартість 

запасів; 

− низький рівень оперативності інформаційного забезпечення; 

− управління всіма запасами підприємства, спричинений несвоєчасним надходженням 

первинних документів, зокрема лімітно-забірних карток, у бухгалтерію; 

− невідповідний рівень контролю та оперативного регулювання процесів утворення 

запасів на підприємствах із складним і тривалим виробничим циклом; 

− недосконалість контролю процесу використання запасів, що полягає насамперед у 

відсутності служби внутрішнього аудиту; 

− дублювання записів у бухгалтерських документах щодо надходження, руху та 

вибуття запасів, що призводить до збільшення трудомісткості складання первинних 

документів, зокрема дублювання інформації щодо руху запасів у картці складського обліку 

матеріалів і лімітно-забірній картці. 

Аналіз існуючих пропозицій авторів свідчить про те, що вирішення зазначених проблем 

можливе тільки шляхом удосконалення всієї системи обліку запасів і підвищенням її 

контролю. 

Для вирішення проблем організації обліку слід здійснити такі заходи: 

1. Організація автоматизованого складського обліку. 

2. Застосування науково обґрунтованих механізмів нормування та планування 

необхідної кількості запасів. 

3. Раціоналізація форм документів, документообігу й усієї системи оформлення, 

реєстрації й обробки документів, зокрема відредагувати документи, в яких відбувається 

повторення інформації, що не є суттєвою. Для підвищення контрольної функції необхідно 

подати в журналі реєстрації графу «прострочені». 

4. Удосконалення системи автоматизації обліково-аналітичних робіт обліку запасів. 

5. Здійснення контролю за напрямками та нормами використання запасів, формуванням 

собівартості запасів власного виробництва. 

6. Контроль за способом розподілу транспортно-накладних витрат і їх відображенням 

в обліку. 

7. Підвищення оперативності інформаційного забезпечення управління запасами 

підприємств. 

Отже, запаси як значна частина активів підприємства та основна частина його витрат 

потребують досконалої організації їх обліку. 

Однак даний процес містить ряд недоліків, що призводять до зниження ефективності 

діяльності підприємства. 

Використання перелічених напрямів удосконалення організації обліку запасів 

дозволить підвищити рівень ефективності діяльності підприємства, забезпечити її 

безперервність та уникнути матеріальних втрат. 

Найбільш раціональним є облік запасів за договірними купівельними цінами з окремим 

аналітичним обліком витрат на купівлю, доставку запасів і доведення їх до придатного для 

використання стану. Тільки наприкінці місяця такі витрати мають включатися за спеціальним 

розрахунком до фактичної собівартості запасів, використаних на виробництво продукції 

(виконання робіт, надання послуг), або до фактичної собівартості реалізованих цінностей. 

Розрахунок слід складати у порядку, встановленому пунктом 9 НП(С)БО 9 «Запаси» для 

списання тільки транспортно-заготівельних витрат. 
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Порядок ведення аналітичного обліку Інструкцією також не визначений. Проте у ній 

зазначено, що аналітичний облік ведеться за місцями зберігання та однорідними групами, що 

завдає деякі труднощі. 

При обліку запасів в першу чергу слід звернути не на методологію обліку (під якою 

розуміється рознесення залишків по облікових реєстрах), а на їх оцінку (переоцінку). 

Необхідність оцінки та переоцінки запасів пояснюється низкою причин. Так, якщо однорідне 

паливо протягом звітного періоду купувалося за різними цінами, то як розподілити вартість 

використаного палива і того, що залишилося у запасі. 

Обираючи методи обліку запасів, слід пам’ятати, що зміна облікової політики повинна 

бути обґрунтованою і можлива лише у тому випадку, коли така зміна буде найбільш повно і 

достовірно відображати специфіку діяльності підприємства (оскільки причини її зміни згідно 

з вимогами НП(С)БО вказуються у примітках до звітності, а якщо і не вказуються, то саме 

існування змін може насторожити користувачів). 

До того ж на підприємстві можуть застосовуватись різні методи оцінки для різних груп 

запасів. Слід зазначити, що, як правило, ціни реалізації зростають (внаслідок інфляційних 

процесів). Отже, відповідно, уцінка до чистої вартості реалізації буде проводитися за тими 

видами, які втратили початкову якість, тому підлягають уцінці до можливої ціни реалізації, 

решта ж товарів буде обліковуватися за початковою вартістю. Таким чином, новою 

балансовою вартістю є найнижча з оцінок – собівартість або переглянута чиста вартість 

реалізації. Тобто дооцінка запасів можлива тільки до рівня початкової вартості у випадку, 

якщо ринкова вартість таких запасів спочатку знизилась (і запаси були уцінені), а потім 

збільшилась. У випадку, якщо чиста вартість реалізації запасів, які були уцінені, згодом зросла 

і перевищила їх собівартість, оцінка запасів проводиться на рівні їх початкової вартості. 

Отже, після проведеної переоцінки, незважаючи на те, який метод оцінки запасів при 

їх вибутті застосовується на підприємстві, собівартість запасів при їх реалізації буде 

відзначатися виходячи з їх балансової вартості (балансова вартість буде дорівнювати чистій 

вартості реалізації, якщо товар був уцінений, і початковій вартості, якщо товар не уцінювався). 

Проте слід наголосити, що сума уцінки повинна бути відображена у примітках до 

фінансової звітності, тому необхідно навести обґрунтування такої уцінки (це залежить від 

мети підприємства, адже в класичній зарубіжній бухгалтерській теорії (яку ми активно 

переймаємо сьогодні) прийнято вважати, що підприємство, оприлюднюючи звітність, хоча б 

потенційно розраховує на інвестора, кредитора, майбутнього партнера. 

Оцінка запасів вимагає підвищеної уваги ще й тому, що їх балансова вартість 

використовується при розрахунках фінансового стану підприємства (показники ліквідності, 

платоспроможності).  

Реалізація та застосування найбільш ефективних методів оцінки запасів вітчизняними 

підприємствами призведе до значного підвищення результативності їх фінансово-економічної 

діяльності.  

Вирішення комплексу суперечливих та дискусійних питань оцінювання запасів в 

обліку є актуальним для підприємств України, що має на меті створення передумов для більш 

ефективної роботи облікової системи. 
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ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 
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Давиденко Є.Ю., магістрантка 
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Фінансово-майновий стан підприємств є важливим показником оцінки загального 

фінансового стану суб’єктів господарювання, тому всебічні напрями його покращення завжди 

актуальні з теоретичної і практичної точки зору і потребують досліджень. 

Акціонерне товариство «Українська залізниця» (далі – АТ «Укрзалізниця») було 

створене внаслідок реорганізації шляхом злиття підприємств та установ залізничного 

транспорту загального користування. 

Товариство визнано природною монополією на території України в частині надання 

послуг з користування об’єктами інфраструктури, що забезпечують рух залізничного 

транспорту  загального  користування,  та  керування  диспетчерськими  службами.  АТ 

«Укрзалізниця» є незаперечним лідером на транспортно-логістичному ринку України, де 

забезпечує основну частку вантажних та пасажирських перевезень, котрі здійснюються усіма 

видами транспорту. Вантажні перевезення є основним видом діяльності Укрзалізниці. 

Залізницями України у 2020 році перевезено 305,5 млн тонн вантажів, що порівняно з 

аналогічним періодом 2019 року менше на 7,5 млн тонн, або на 2,4 %. На обсяги перевезень 

негативно вплинули спричинені пандемією COVID-19 карантинні обмеження в Україні та в 

світі. Однак є і внутрішні причини скорочення обсягів перевезень, що негативно вплинуло і 

на доходи АТ «Укрзалізниця». 

Проаналізуємо зміну парку вантажних вагонів АТ «Укрзалізниця» та інших власників 

(таблиця 1) [1]. 

 

Таблиця 1- Загальний парк вантажних вагонів АТ «Укрзалізниця» та інших власників, 

станом на 31 грудня 2019-2020 рр. 

 

Рухомий склад 2019 рік 2020 рік «+»/«-» у % до 2019 
р. 

Власність 

АТ «УЗ» 

Інші 

власники 

Власність 

АТ «УЗ» 

Інші 

власники 

Власність 

АТ «УЗ» 

Інші 

власники 
Зерновози 11 474 16 958 11 461 18 612 -0,11 +9,75 

Напіввагони 33 556 49 613 33 363 49 739 -0,58 +0,25 

Цистерни 7 935 9 632 7 933 9 710 -0,03 +0,81 

Платформи 4 337 364 4 294 426 -0,99 +17,03 

Криті вагони 5155 1 303 5 113 1 326 -0,81 +1,76 

Цементовози 4446 2418 4 444 608 -0,04 +7,85 

Рефрижераторні 448 4 448 4 0,00 0,00 

 

Як видно з табл.1, парк вантажних вагонів АТ «Укрзалізниці» за два останні роки 

скоротився по всіх видах, а парк інших власників – навпаки збільшився. Це викликано 

зменшенням потреби ринку у вагонах АТ «Укрзалізниця» через високі тарифи на перевезення, 

великий знос основних засобів залізниць (майже 99%), в кінцевому підсумку призвело до 

втрати Товариством значної частини обсягу вантажоперевезень у власному рухомому складі. 

У даний час на ринку перевезень спостерігається гостра конкуренція. Контейнерні 

термінали АТ «Укрзалізниця» потребують модернізації. Відтак існує необхідність вкладання 

інвестицій у технічне і технологічне оснащення контейнерних терміналів. 

Важливим напрямом роботи АТ «Укрзалізниця» щодо реалізації загальної стратегії 
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і покращення фінансового стану, зокрема є інвестиційна діяльність, яку Компанія 

проводить як за рахунок власних ресурсів, так і шляхом залучення зовнішніх коштів. 

У  2018-2020  рр.  пріоритетними  напрямами  капітальних  вкладень  АТ 

«Укрзалізниця» залишалися капітальне будівництво та придбання основних засобів, 

зокрема рухомого складу. На ці напрями (таблиця 2) було спрямовано понад 35 % всіх 

капітальних інвестицій АТ «Укрзалізниця» [1]. 

Таблиця 2 – Капітальні інвестиції Товариства за основними напрямами, 2018-2020 рр. 

 

Напрями капітальних 

інвестицій 

2018 р. 

факт 

2019 р. 

факт 

2020 р. Виконан 

ня до 

2019 р. план факт виконан- 

ня плану 

млн грн % % 

Капітальне будівництво, 

зокрема: 

4 282,7 1 912,8 4 397,1 1 816,5 41,3 95,0 

реконструкція колії 2 006,4 1 024,0 2 200,5 846,6 38,5 82,7 

Придбання основних за- 

собів, зокрема: 

6 302,0 3 016,2 1 677,9 1 164,8 69,4 38,6 

рухомий склад 5 571,5 2 447,0 1 031,9 797,0 77,2 32,6 

інші основі засоби 730,5 569,2 646,0 367,8 56,9 64,6 

Придбання необорот- 

них матеріалів активів 

330,3 366,2 333,0 306,8 92,1 83,8 

Придбання 

нематеріальних активів 

164,1 60,0 112,4 44,1 38,7 72,5 

Модернізація, модифі- 

кація основних засобів, 

зокрема: 

 

3 390,6 

 

3 297,0 

 

3 862,5 

 

2 488,0 

 

64,4 

 

75,5 

модернізація рухомого 

складу 

2 887,6 2 902,2 2 987,0 2 266,8 75,9 78,1 

модернізація інших ос- 

новних засобів 

503,0 394,8 875,5 221,2 25,3 56,0 

Капітальний ремонт, зо- 

крема: 

2 443,1 2 044,9 2 252,2 2 622,1 116,4 128,2 

капітальний ремонт 

рухомого складу 

962,6 1 116,5 1 501,8 1 718,9 114,5 154,0 

капітальний ремонт 

будівель та споруд 

1 400,0 845,5 658,2 859,3 130,6 101,6 

капітальний ремонт ін- 

ших основних засобів 

80,5 82,9 92,2 43,9 47,6 53,0 

Усього 16 912,8 10 697,1 12 635,1 8 442,3 66,8 78,9 

Таким чином, оновлення і капітальний ремонт основних засобів АТ «Укрзалізниця» 

сприятиме покращенню майнового стану підприємства, поліпшенню інших 

показників фінансово-господарської діяльності. 

Список використаних джерел: 

1. Сайт АТ «Укрзалізниця».URL: ttps://www.uz.gov.ua/about/investors/ 

financial_statements/kfz_msfz/ 

http://www.uz.gov.ua/about/investors/


131  

СЕКЦІЯ 6 
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Сприйняття економічного потенціалу території поширене з огляду на теорію 

економічної бази, яка стверджує, що основна детермінанта економічного зростання в регіоні 

безпосередньо пов’язана з попитом на товари та послуги з-за меж регіону. Дійсно, важливо, 

щоб постконфліктне відновлення супроводжувалося економічним розвитком, оскільки це 

дозволяє забезпечити стабільність мирної ситуації. Таким чином, постконфліктне відновлення 

виходить за межі надання допомоги та активізації інвестицій у відбудову території після 

конфлікту. Тим більше, що міжнародні донори часто зосереджуються на програмах 

економічної стабілізації, що гальмує потенціал для розвитку місцевого бізнесу та 

промисловості, а програми економічної стабілізації не забезпечують органічного зростання 

для вітчизняного бізнесу. Мікро- (на рівні підприємств), мезоекономічний (на рівні окремих 

секторів/галузей теориторії) та макроекономічний підхід може сприяти зростанню приватного 

сектора і, таким чином, оживити економіку, зменшити залежність від зовнішньої допомоги, 

розширити економічну базу та залучити прямі іноземні інвестиції в місцевий бізнес та 

інфраструктуру. 

При визначенні потенційної регіональної економічної діяльності пропоновано 

враховувати два основні фактори: 

конкурентоспроможність певної галузі у регіоні протягом останніх кількох років; 

потенціал для розвитку певної, на даний час неконкурентоспроможної, галузі в 

майбутньому. 

Аналітичний інструментарій оцінки економічного потенціалу території зарубіжними 

вченими [1] пропонується реалізовувати через аналіз коефіцієнта рейтингування 

сектору/галузі постконфліктної території (LQ), який можна визначити за формулою: 

LQij = 
Eij 

Ej 
 

Ein 

, 
En 

(1) 

де LQij - коефіцієнт рейтингування сектору/галузі і постконфліктної території j; 𝐸𝑖𝑗 – 

обсяг виробництва сектору/галузі i постконфліктної території j; 𝐸𝑗 - загальний обсяг ВРП 
постконфліктної території j; 𝐸𝑖𝑛 – обсяг виробництва сектору/галузі і області n або країни; 𝐸𝑛 

– обсяг ВРП області n або ВВП країни. 

Аналіз коефіцієнта рейтингування сектору/галузі постконфліктної території (LQ) є 

показником, який характеризує потужність, конкурентоспроможність певного сектору/галузі 

у регіоні порівняно з тим же сектором/галуззю у інших регіонах. Фактично LQ визначає рівень 

спеціалізації або провідного сектора/галузі постконфліктної території. Чим вище значення LQ 

сектору, тим вища конкурентна перевага території у розвитку сектору та визначає її 

порівняльні переваги з іншими регіонами: LQ> 1 - рівень спеціалізації певного сектору на рівні 
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постконфліктної території є вищим, ніж той самий сектор на рівні мирних областей або країни; 

LQ = 1 - рівень спеціалізації певного сектору на рівні постконфліктної території однаковий з 

тим самим сектором на рівні областей або країни; LQ> 1 - рівень спеціалізації певного сектору 

на рівні постконфліктної території є меншим, ніж той самий сектор на рівні областей або 

країни. 

Стосовно постконфліктних умов даний розрахунок може дати відповідь на питання, які 

сектори/галузі потребують найбільшої уваги в процесі постконфліктного відновлення сфер 

життєдіяльності, а які виступають потужним фундаментом економічного відновлення через 

розвиток виробництва. 

Інші дослідники [2] пропонують визначати коефіцієнт приросту сектору/галузі 

досліджуваної території як співвідношення між темпами зростання її сектору/галузі та 

темпами зростання цього ж сектору в країні. Формула такого розрахунку для умов 

постконфліктного міста буде виглядати наступним чином: 

RPij = 
Eij( t )  


 

Eij ( t − 1 ) 

Ein( t )  

Ein( t − 1 ) 

, (2) 

де RPij - коефіцієнт приросту сектору/галузі постконфліктної території j у періоді t; 

ΔEij(t) - зміни обсягу виробництва сектору/галузі і постконфліктної території j у періоді t; Eij(t- 

1) - обсяг виробництва сектору/галузі і постконфліктної території j у періоді t-1; Δ𝐸𝑖𝑛(t) - зміни 

обсягу виробництва сектору/галузі і у певній області n або країні у періоді t; 𝐸𝑖𝑛(t-1) - обсяг 

виробництва сектору/галузі і у певній області n або країні у періоді t-1. 

Аналіз розрахунку RP може описувати порівняльний розвиток економічної діяльності 

або занепад певних секторів/галузей постконфліктної території: 
RPij>1  (ΔEij(t)  та  Δ𝐸𝑖𝑛(t)  -  позитивні)  –  розвиток  (відновлення) сектору/галузі  і 

постконфліктної території j є активним та випереджає еталонний регіон або країну в цілому; 

RPij=1 (ΔEij(t) та Δ𝐸𝑖𝑛(t) – одночасно позитивні або від’ємні)- розвиток (відновлення) 

сектору/галузі і постконфліктної території j дорівнює еталонному регіону або країні в цілому; 

RPij<1 (ΔEij(t) та Δ𝐸𝑖𝑛(t) – одночасно позитивні або ΔEij(t) – від’ємний, а 
Δ𝐸𝑖𝑛(t) - позитивний) - розвиток (відновлення) сектору/галузі і постконфліктної території j 

відстає від еталонного регіону або країну в цілому та потребує активного втручання з боку 

держави; 

RPij<1 (ΔEij(t) – позитивний, а Δ𝐸𝑖𝑛(t) - від’ємний) - розвиток (відновлення) сектору/галузі 

і постконфліктної території j є активним та випереджає еталонний регіон або країну в цілому. 

Застосовуючи дані положення до потреб виявлення ресурсів, можливостей та здатності 

постконфліктного відновлення сфер життєдіяльності міст, можна виокремити наступі етапи 
такого аналізу. 

На першому етапі доцільно провести збір, вивчення та агрегування статистичних даних 

про соціально-економічний стан постконфліктної території. 

Другий етап можливо присвятити поглибленому дослідженню статистичних даних для 

оцінки стану постконфліктної території. 

На третьому етапі необхідно провести дослідження стану сфер життєдіяльності на 

постконфліктних територіях, що звужуватиме кількість потенційних секторів/галузей 

відновлення на основі аналізу коефіцієнтів за формулами (1) та (2) та виявлення 

першочергових потреб відновлення в окремих сферах життєдіяльності та потенційних галузей 

економічного зростання. Важливо, щоб відновлення стосувалась потреб саме місцевих 

жителів, особливо тих, що зазнали найбільшого негативного впливу через конфлікт. 

На останньому етапі пропоновано здійснювати представлення результатів аналізу та 

оцінки органам місцевого самоврядування, уряду та іншим зацікавленим сторонам для 

подальшого планування державної політики відновлення сфер життєдіяльності 

постконфліктних територій. 
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Запропонований методичний підхід до оцінки економічного потенціалу відновлення 

сфер життєдіяльності постконфліктних територій дозволяє виокремити сфери 

життєдіяльності, які потребують першочергової уваги під час формування державної політики 

постконфліктного відновлення, та ті галузі економічної діяльності, які можуть стати 

драйверами економічного відновлення у регіоні після конфлікту. 
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Найважливішим інструментом державного регулювання доходів фізичних осіб, 

характерним для будь-якої податкової системи, є оподаткування доходів фізичних осіб. Рівень 

оподаткування доходів фізичних осіб безпосередньо впливає на реальні особисті доходи 

значної частини населення, особливо тих, хто отримує основні доходи у вигляді заробітної 

плати, що потребує зваженого підходу до стягнення податку. 

Система оподаткування доходів фізичних осіб у кожній країні є регулятором 

взаємовідносин між державою та громадянами – платниками податків. Вона, з одного боку, 

забезпечує фінансову базу держави, а з іншого – виступає головним знаряддям реалізації її 

економічної доктрини. Тому є надзвичайно актуальною на сьогоднішній день, адже в умовах 

тінізації економіки України вище 40% найважливішим залишається питання сплати податків 

її громадянами. І саме тому слід розглядати дане питання і створювати сприятливі умови для 

сплати податків громадянами країни та детінізації економіки в цілому. 

Система оподаткування фізичних осіб включає такі податки і збори, як податок та збір 

на доходи фізичних осіб (в т. ч. військовий збір), податок на майно (податок на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, земельний податок, орендна плата, транспортний 

податок), єдиний податок, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний 

збір, збір за забруднення навколишнього природного середовища. Деякі з них надходять лише 

до місцевих бюджетів (податок на майно, єдиний податок, збір за місця для паркування 

транспортних засобів, туристичний збір, збір за забруднення навколишнього природного 

середовища), інші розподіляються між державним і місцевими бюджетами у законодавчо 

визначених пропорціях (податок та збір на доходи фізичних осіб (в т. ч. військовий збір)). 

Розглянемо динаміку загальної суми податкових надходжень від фізичних осіб і їх 

частки у доходах бюджетів України (табл. 1, рис. 1, 2). 

Таблиця 1 – Динаміка податкових надходжень фізичних осіб і їх частки у доходах 

бюджетів України упродовж 2016-2020 рр. 
 

2016 2017 2018 2019 2020 
Темп 

росту 

Доходи зведеного 
бюджету, млн. грн. 

782 859,5 1 016 969,5 1 184 290,8 1 289 849,2 1 376 673,8 1,76 

Доходи державного 

бюджету, млн. грн. 
612 111,6 787 474,1 920 808,7 989 619,9 1 065 369,0 1,74 
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Доходи місцевих 
бюджетів, млн. грн. 

170 747,9 229 495,4 263 482,1 300 229,3 311 304,8 1,82 

Податкові 

надходження фізичних 

осіб до зведеного 
бюджету, млн. грн. 

 
152 411,3 

 
205 164,1 

 
254 587,5 

 
306 001,9 

 
328 740,4 

 
2,16 

Податкові 

надходження фізичних 

осіб до державного 
бюджету, млн. грн. 

 
59 810,5 

 
75 033,4 

 
91 741,8 

 
109 954,0 

 
117 281,3 

 
1,96 

Податкові 

надходження фізичних 

осіб до місцевих 
бюджетів, млн. грн. 

 
92 600,8 

 
130 130,7 

 
162 845,7 

 
196 047,9 

 
211 459,2 

 
2,28 

Частка податкових 

надходжень фізичних 

осіб у зведеному 
бюджеті, % 

 
19,47 

 
20,17 

 
21,50 

 
23,72 

 
23,88 

 
1,23 

Частка податкових 

надходжень фізичних 

осіб у державному 

бюджеті, % 

 
9,77 

 
9,53 

 
9,96 

 
11,11 

 
11,01 

 
1,13 

Частка податкових 

надходжень фізичних 

осіб у місцевих 
бюджетах, % 

 
54,23 

 
56,70 

 
61,81 

 
65,30 

 
67,93 

 
1,25 

*розроблено на основі [1] 
 

Рис. 1. Динаміка надходжень податкових платежів фізичних осіб до різних рівнів бюджетів 

України упродовж 2016-2020 рр., млн. грн. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податкові надходження фізичних осіб до місцевих бюджетів, млн. грн. 

Податкові надходження фізичних осіб до державного бюджету, млн. грн. 

Податкові надходження фізичних осіб до зведеного бюджету, млн. грн. 
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Рис. 2. Частка податкових платежів фізичних осіб у доходах зведеного, державного та 

місцевих бюджетів України упродовж 2016-2020 рр., % [1] 

 

Аналізуючи таблицю 1.1 та рис. 1, 2, можна зробити висновок, що податкові 

надходження фізичних осіб до різних рівнів бюджетів за 2016-2020 рр. поступово 

збільшувалися. Так, темп росту податкових надходжень фізичних осіб зведеного бюджету 

складає 2,16%, державного – 1,96% та місцевих – 2,28%. 

У 2016 році податкові надходження фізичних осіб склали 19,47% зведеного бюджету 

(152 411,3 млн. грн.), а у 2020 році – 23,88% (328 740,4 млн. грн.) Ці показники свідчать про 

те, що система оподаткування фізичних осіб відіграє значну роль у формуванні дохідної 

частини бюджету України. 

У структурі доходів податкові надходження фізичних осіб займають найбільшу частку 

у місцевих бюджетах, причому із тенденцією зростання (67,93% у 2020р.). 

Для вдосконалення системи оподаткування фізичних осіб пропонуємо легалізувати 

доходи та підвищити податкову свідомість громадян, визначити більш справедливу базу 

оподаткування шляхом оптимізації звільнень від оподаткування, удосконалити механізм 

податкового кредиту, збільшити купівельну спроможність малозабезпечених шляхом 

удосконалення податкової соціальної пільги, оптимізувати податкові ставки з метою 

справедливого перерозподілу, покращити податкову дисципліну через реформу податкового 

адміністрування та створити зручні умови сплати податків. 

Список використаних джерел: 

1.  Державна казначейська служба України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua. 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ 

 

Кравченко Х.В. 

студентка 4 курсу 

Науковий керівник: Загірняк Д.М. д.е.н., професор 

Кременчуцький національний університет 

ім. М. Остроградського 

 

Від збалансованості фінансового сектора, фінансової структури, значною мірою 

залежать темпи та якість економічного розвитку [4]. В даний час більшість дослідників 

зійшлися на думці, що головними функціями фінансового сектору є такі: 

- забезпечення ефективної алокації ресурсів у рамках національної економіки, 

включаючи збереження та примноження вартості накопиченого багатства (заощаджень) та 

підтримка фінансової безпеки громадян; 
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- трансформація заощаджень на інвестиції, передусім довгострокові; 

- трансформація (розподіл, перерозподіл та диверсифікація) ризиків підприємницької 

діяльності, включаючи інвестиційну; 

- забезпечення ефективного (справедливого) ціноутворення на фінансові активи [2]. 

Останнє десятиліття характеризувалася великими змінами як у структурі, так і у 

технологіях світового фінансового сектора. 

Найбільший вплив на ці зміни надали процеси, що протікають на світовому 

фінансовому ринку (далі – СФР) та швидкий розвиток інформаційних систем. У сучасному 

функціонуванні СФР спостерігаються такі тенденції, як глобалізація та регіоналізація; 

вимивання посередництва; поява нових видів наднаціональних валют; стрімкий розвиток 

цифрових технологій; зміна системи національного та наднаціонального регулювання СФР [3; 

5]. 

Як наголошується в економічній літературі, головною тенденцією розвитку сучасного 

світового ринку є глобалізація. Глобалізація – явище не нове, воно охоплює різні сектори 

світового господарства. У сфері СФР глобалізація проявляється як універсалізація даного 

ринку, тобто створення однотипних процедур обігу фінансових інструментів і стандартизацію 

фінансових інститутів, що їх використовують. Ряд дослідників називають процес глобалізації 

СФР фінансовою революцією, яка почалася з 1980 р., коли система фінансових ринків почала 

функціонувати на глобальному рівні, і виникла світова фінансова мережа, яка зв'язала провідні 

фінансові центри різних країн. З одного боку, це дозволило країнам, які поряд із внутрішніми 

ресурсами додатково залучають їх на міжнародних ринках, підвищити темпи економічного 

розвитку через спрощення доступу до міжнародного ринку капіталу; загострення конкуренції 

на СФР сприяло зниженню їх вартості, а також появі та швидкого поширення нових 

фінансових інструментів та технологій [6; 7]. З іншого – глобалізація СФР породила новий тип 

фінансових криз, специфіка яких полягає у переплетенні їх різних форм. 

Системний характер криз на СФР супроводжується швидким зростанням зовнішніх 

боргів значної кількості країн, що перешкоджає переливу капіталу та відволікає його з 

виробничого сектора. В результаті глобалізація призвела до того, що локальні та регіональні 

кризи стали здатними перетворюватися на структурні світові фінансові та економічні кризи 

[1], які, у свою чергу, гальмують її розвиток. Тому нині глобалізація – це односпрямований 

процес, поруч із нею відбувається створення регіональних фінансових ринків. 

Слід також зазначити, що поряд із цим прискорився розвиток глобальних валют. Цей 

процес протікає в двох формах: поява наднаціональних валют, найбільш життєздатною з яких 

є на даний момент є євро, і криптовалют, поява яких поставила питання про можливість їх 

використання у легальному грошовому обігу, про доцільність та механізми державного 

регулювання їх обігу, про запобігання ризикам їх використання з метою ухилення від податків 

та здійснення нелегальних операцій. 

Все це стало можливим завдяки стрімкому розвитку цифрових технологій, які не лише 

полегшують виробництво товарів та послуг, а й знаходять широке застосування на 

фінансовому ринку. 

Таким чином, фінансовий сектор, який традиційно розглядався як одна з найбільш 

консервативних сфер діяльності, що в даний час характеризується посиленням процесів 

глобалізації, регіоналізації, швидким поширенням цифрових технологій та появою нових 

суб'єктів, що конкурують із традиційними фінансовими посередниками. 
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В процесі активізації земельної реформи щодо розвитку ринку земель 

сільськогосподарського призначення при низькому рівні платоспроможності 

сільськогосподарських товаровиробників та відносно високих цінах на земельні частки (паї), 

наданих для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, залучення в аграрний 

сектор національної економіки додаткових фінансових ресурсів шляхом побудови правильної 

кредитної системи стає ключовим питанням розвитку сучасної агропромислової діяльності. 

Українській економіці притаманна залежність результатів діяльності сільськогосподарських 

підприємств від кредитно-фінансової системи, яка набирає щорічну потужність при розвитку 

ринкових відносин. Успішне вирішення цієї гострої і актуальної проблеми можливе за умов 

удосконалення економічного механізму кредитування потенційних та існуючих 

землевласників земель сільськогосподарського призначення, які працюють у аграрному 

секторі. 

Аналітичні дослідження показують, що ціла низка об'єктивних економічних причин 

негативно впливає на фінансово-кредитну систему держави, де ключова роль відведена 

банківській інфраструктурі, яка в свою чергу не стала базисом основної фінансової підтримки 

агропромислового виробництва. Потрібно підкреслити, що до визначальних стримуючих 

факторів відносять: слабкий рівень розробки методичного забезпечення надання кредитів, 

наявність низького ступеня реалізації прав на заставне майно, надто суперечливі умови 

позичальників, відсутність привабливості сільського господарства для потенційних інвесторів 

як прибуткової інвестиційної сфери економіки, дуже повільний розвиток банківської 

інфраструктури, наявність галузевих ризиків та вкрай нестабільне політико-фінансове 

становище. 

Правове регулювання зазначеного питання відбулося завдяки ухваленню Закону 

України «Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві» від 

04.11.2021 р. № 1865, в якому затверджено створення цього Фонду, визначено його правовий 

статус, особливості діяльності, встановлено порядок визначення критеріїв щодо суб’єктів 

підприємництва та фінансових установ, зобов’язання за кредитними договорами, що 

підлягають гарантуванню [1]. 
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Завдяки йому відбувається створення сприятливого і стабільного бізнес-середовища 

для розвитку діяльності малого та середнього підприємництва у галузі сільського 

господарства національної економіки України, у тому числі фермерських господарств, на 

основі часткового гарантування виконання зобов’язань вищезазначених суб’єктів перед 

кредитними організаціями за укладеними між ними угодами про надання кредитів. 

Пріоритетні орієнтири із створення статутного капіталу, напрями його зростання або 

зменшення, врегулювання порядку прийняття рішень управлінськими органами Фонду в 

повній мірі розкриті в цьому нормативно-правовому акті. 

Держава на створення статутного капіталу Фонду часткового гарантування кредитів у 

сільському господарстві планує виділити із державного бюджету біля 1,5 млрд грн, а також 

для подібного збільшення його розмірів будуть залучені кошти міжнародних партнерів, які 

погодились надати свою фінансову допомогу. Відтак передбачається, що загальний обсяг 

фінансового наповнення Фонду сягатиме біля 3 млрд грн. Все це зроблено з позитивною метою 

– надати допомогу сільськогосподарським товаровиробникам у розмірі 24 млрд грн. Це менша 

сума, порівнюючи з цьогорічними даними по залученню кредитних засобів у 

сільськогосподарську галузь національної економіки сільськогосподарськими 

товаровиробниками від банківських установ, яка становила майже 36,7 млрд грн. Для 

поповнення статутного Фонду Європейський Союз виділяє грант у розмірі 50 млн євро [2]. На 

думку М. Маасікас, активізація земельної реформи в Україні відбудеться завдяки прийняттю 

цього закону, а запроваджений економічний механізм кредитування у вигляді часткового 

гарантування кредитів дозволить дрібним фермерам здійснювати купівлю 

сільськогосподарських угідь, розвиваючи свій малий та середній бізнес на селі та поліпшуючи 

інфраструктуру сільської місцевості [2]. Треба звернути увагу на ефективний та позитивний 

досвід різних країн світу з організації та функціонування подібних Фондів, яких на даний час 

нараховується більше сотні, у тому числі у таких країнах пострадянського простору як Латвія, 

Естонія та ін. 

Таким чином, держава намагається відповідати сучасним світовим стандартам та 

глобалізаційним тенденціям стосовно підтримки національного товаровиробника у різних 

галузях національної економіки, особливо у сільському господарстві, в умовах погіршення 

політико-економічної ситуації, несприятливих природно-кліматичних змінах, поглиблення 

соціально-економічної кризи через світову пандемію. Відтак, завдяки фінансовій допомозі 

сільськогосподарські товаровиробники зможуть не тільки викупити земельні ділянки для 

організації раціонального землекористування, але й зберігати існуючи та створювати 

додаткові робочі місця, вчасно сплачувати податки, заробітну плату або розширювати свою 

діяльність, що сприятиме соціально-економічному розвитку сільської місцевості. 
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Децентралізаційний процес у частині об’єднання територіальних громад досяг 

незворотності, тому процес формування та достатності фінансових ресурсів ОТГ в Україні 

потребує детального дослідження. 23.01.2019 року Кабмін затвердив план заходів щодо 

реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади в Україні на 2019-2021 рр., до якого увійшло 7 основних завдань, зокрема затвердження 

нової територіальної основи для діяльності органів влади на рівні громад (затвердження 

територій громад усіх областей); максимальне сприяння добровільному об’єднанню й 

приєднанню, особливо до міст обласного значення; затвердження нової територіальної основи 

для діяльності органів влади на рівні районів. Відповідно до документа, першим основним 

завданням другого етапу реформи є затвердження нової територіальної основи для діяльності 

органів влади на рівні громад і районів. Необхідно завершити формування перспективних 

планів формування ОТГ, які повністю (на 100%) охоплюють території кожної з областей і 

дотримуються офіційних методичних рекомендацій Уряду [1]. 

На перший погляд децентралізація створює всі необхідні умови для формування 

спроможних адміністративно-територіальних одиниць. Але більш детальне дослідження дає 

змогу відзначити такі тенденції: по-перше, фінансова децентралізація хоча й значно 

розширила повноваження органів місцевого самоврядування, провівши розмежування 

податків, але створила іншу проблему. Так, наприклад, більшість підприємців вбачають 

вигоду реєстрації юридичних адрес своїх підприємств у великих містах, що автоматично 

позбавляє маленькі населені пункти значної частини власних доходів, оскільки, відповідно до 

чинного законодавства, податки справляються за місцем їх юридичної реєстрації; по-друге, 

медична реформа, що є частиною деценралізаційного комплексу, спрямована на оптимізацію 

медичних закладів. Хоча урядовці і стверджують, що оптимізація покращить цю галузь, та все 

ж слід розуміти, що критерії, створені для більшості лікарень, є складними для виконання, а 

отже, більшість із них ліквідують або переведуть до закладів первинної медичної допомоги. 

По-третє, освітня реформа передбачає ліквідацію неспроможних шкіл та формування опорних. 

Якщо для міст така ситуація не є проблемною, то для сіл/ селищ вона формує нові виклики. 

Так, наприклад, діти з віддалених сіл не зможуть добратися до опорної школи, якщо вийде з 

ладу шкільний автобус чи комунальні служби не сформують гідну інфраструктуру. По-

четверте, медична та освітня реформа тягнуть за собою значні зміни в трансфертній політиці 

держави – більш жорстке їх регулювання та контроль за ними [2, с.49]. 

У контексті фінансової децентралізації роль ОТГ у розвитку місцевого самоврядування 

значно посилюється, адже в результаті перерозподілу ресурсів та повноважень на користь 

органів  місцевого  самоврядування зростає  залежність фінансової  спроможності 

адміністративно-територіальних одиниць від організаційних,  економіко-соціальних та 

політичних дій органів управління територіальної громади при вирішенні локальних завдань. 

Аналіз діяльності ОТГ Дніпропетровської області був здійснений за такими 

показниками як: власні надходження на одного мешканця ОТГ; дотаційність бюджетів ОТГ; 

питома вага на утримання апарату управління у фінансових ресурсах ОТГ; ефективність 

капітальних видатків та їх вплив на наповнення бюджету ОТГ. За підсумками 2018 року 

середній показник надходжень власних доходів на 1-го мешканця по 56-ти Дніпропетровської 

області ОТГ області збільшився на 1444,5 грн (+41,5%) та склав 4923,3 грн (у тому числі: по 

34-х ОТГ, утворених у 2015-2016 роках цей показник зріс на 15,0% та становить 5285,7 грн, а 
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по 22-х утворених у 2017 році – у 2,8 рази і становить 4297,0 грн). Серед ОТГ 

Дніпропетровської області 38 громад за період 2018 року отримували з державного бюджету 

базову дотацію, 6 - перераховували реверсну дотацію. Рівень дотаційності існуючих громад є 

не надто високим, найвищий показник у Грушівській громаді, у якої обсяг базової дотації у 

загальній сумі доходів у 2018 році становив 30,9%. За підсумками 2018 року найбільша питома 

вага видатків на утримання апарату управління у власних ресурсах ОТГ Дніпропетровської 

області (без урахування трансфертів) припадає на бюджет Вакулівської ОТГ – 42,8%, 

найменша – на бюджет Слобожанської ОТГ – 8,6%. За результатами 2018 року середній розмір 

капітальних видатків на 1-го мешканця (без урахування власних надходжень бюджетних 

установ) по 56-ти ОТГ області склав 1912,4 грн. Найбільше капітальних видатків у розрахунку 

на мешканця було проведено у Гречаноподівській ОТГ – 11559,6 грн, найменше з бюджету 

Іларіонівської ОТГ – 392,0 грн. Вищезазначені показники відображають рівень ефективного 

або неефективного розвитку ОТГ та дають можливість визначати потреби у залученні 

фінансових, інвестиційних, трудових ресурсів, приймати управлінські рішення щодо охорони 

здоров'я, освіти, планування території, покращення надання адміністративних послуг тощо. 
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Упродовж останніх 15–20 років вітчизняні науковці вивчали процеси трудової міграції 

за кордон, а також проблематику формування доходів мігрантів і використання грошових 

переказів, що надходять в країну з-за її меж. 

В.О. Онищук звертає увагу на стабілізаційний і компенсаційний характер переказів 

трудових мігрантів, які мінімізують ризики, пов’язані із фінансовою нестабільністю та 

рецесивними явищами в українській економіці [2, с. 83]. 

Р. Ластовецька доходить висновку, що «в довгостроковій перспективі перекази також 

стимулюють розвиток інфляційних процесів через зростання сукупного попиту населення» [3, 

с. 19–20]. 

Як заначає Д.М. Гладких, приватні грошові перекази є фактором фінансової безпеки та 

стабільності держави-отримувача, адже вони сприяють зміцненню національної грошової 

одиниці, зменшенню дефіциту торгового балансу країни, сприяють фіскальній консолідації [4, 

c. 84]. 

У структурі платіжного балансу з приватними грошовими переказами пов’язані дві 

статті: «оплата праці робітників» і «приватні трансферти». 

Оплата праці - це доходи сезонних та короткострокових працівників, які працюють за 

кордоном менше 1 року, а також заробітна плата українців, що зайняті у компаніях- 

нерезидентах. Чиста оплата праці - це різниця між оплатою праці, що отримана робітником 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/77-2019-%D1%80
https://decentralization.gov.ua/news/10674


141  

від тимчасового працевлаштування за кордоном, та його витратами в країні перебування та 

сплаченими податками. 

Приватні трансферти охоплюють операції між домашніми господарствами- 

резидентами та домашніми господарствами – нерезидентами. Вони складаються з грошових 

переказів робітників, які працюють більше року, та інших приватних переказів між 

резидентами та нерезидентами [5]. 

Перекази можуть здійснюватись як за офіційними каналами – через банки, міжнародні 

системи грошових переказів, поштові відділення, так і неофіційними – шляхом передачі 

наявних грошей та інших матеріальних цінностей від одного домогосподарства іншому. 

Розглянемо динаміку обсягів приватних грошових переказів в Україну за останні 7 

років (таблиця 1). 

 

Таблиця 1 – Динаміка обсягів приватних грошових переказів в Україну 

Показники (у млн. 

дол. США) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Приватні перекази 6489 6959 7535 9264 11111 11921 11980 

1. Чиста оплата 

праці 

4318 4116 4794 6269 7911 8907 8505 

2. Приватні 

трансферти, 

у тому числі 

2171 2843 2741 2995 3200 3014 3475 

2.1 Офіційні 

канали 

5600 4336 4490 4838 5675 6040 7409 

2.2 Неформальні 

канали 

889 2623 3045 4426 5436 5881 4571 

Обсяги грошових 

переказів у % до 

ВВП 

4,8 7,6 8,1 8,2 8,5 7,7 7,7 

Побудовано за [5] 

 

Після 2014 року відбулася зміна напрямку трудової міграції з Росії до Польщі. Це 

призвело до значного недооцінювання обсягів приватних грошових переказів через 

надзвичайно низьку частку офіційних переказів із Польщі. У зв’язку з цим, Департамент 

статистики та звітності НБУ здійснив перегляд методики розрахунку та перерахунок даних 

щодо приватних переказів з 2015 року з використанням дзеркальної статистики [1, c. 59]. 

Основним результатом перерахунку стало збільшення обсягів приватних грошових переказів 

в Україну, зростання їхньої частки відносно ВВП країни (максимум у 8,5% був у 2018 році, 

станом на 2020 рік їх частка складає 7,7%) та зміна їхньої структури в бік суттєвого 

збільшення неформальних каналів. 

Варто відмітити тенденцію, що приватні трансферти у частині інших приватних 

трансфертів зростають як за обсягами, так і за часткою. Винятком був лише 2019 рік (причина 

очевидна – зменшення трудової міграції внаслідок COVID-2019). Робітники, шо працюють за 

кордоном більше року, зменшують обсяги переказів на батьківщину. Очевидно мова йде про 

цілі родини чи окремих осіб, які не планують провертатись додому. 

Географія грошових переказів в Україну суттєво розрізняється за каналами їх 

надходжень (таблиця 2). 
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Таблиця 2 – Обсяги приватних грошових переказів в Україну за основними країнами 

Надходження 

(у млн. дол. 

США) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Усього 6959 7535 9264 11111 11921 11980 

Польша 1329 1991 3116 3659 3558 3300 

США 516 576 679 870 984 1220 

Сполучене 

Королівство 

245 259 311 394 601 1013 

Росія 1835 1396 1292 1091 1266 863 

Чеська 

Республіка 

314 377 435 846 1113 834 

Німеччина 270 291 318 426 462 513 

Італія 350 412 447 492 498 475 

Кіпр 245 249 285 341 391 414 

Ізраїль 108 171 280 337 351 361 

Греція 191 179 178 191 195 195 

Інші країни 1556 1634 1923 2464 2502 2792 

Побудовано за [5] 

 

За загальними обсягами (з урахуванням неформальних каналів) домінують перекази з 

Польщі, на другому місці – США, на третьому – Росія, на четвертому - Чеська Республіка (у 

2020 році). Після 2017 року частка грошових переказів із Польші складала приблизно 30% 

кожний рік (із тенденцією до зменшення, станом на 2020 рік складала 27,5%) 

О.Г Чубарь відмічає, що саме з Польщі, Росії, а також з Чеської Республіки найбільша 

частка переказів надходить неформальними каналами [1, c.60]. Частка неформальних 

надходжень із Італії суттєво менша – (близько половини), а перекази з інших основних країн- 

донорів практично всі надходять лише офіційно (США, Німеччина, Велика Британія, Греція). 

Внаслідок трудової міграції відбувається збільшення валютних надходжень в країну. 

Цей фактор збільшує валютні резерви Національного банку та стабілізує валютний курс; 

зменшує кількість безробітних, відповідно знижує соціальну напругу в країні, покращує 

добробут сімей мігрантів, що сприяє збільшенню попиту на товари і послуги в Україні. 

Але у той же час нелегальна трудова міграція не здійснює відрахувань до Пенсійного 

фонду, який перебуває в скрутному становищі. Багато мігрантів залишаються на постійне 

проживання в країнах міграції та отримують громадянства інших країн, що зменшує валютні 

надходження до країни та є додатковим чинником погіршення демографічної ситуації в 

Україні. 

Для сучасної економіки України сприятливою є лише короткострокова міграція, яка за 

умови двосторонніх домовленостей з іншими країнами щодо працевлаштування мігрантів 

може бути вигідною для обох сторін. Також необхідно створювати сприятливі умови для 

іноземних інвестицій та ведення бізнесу в Україні, створювати нові робочі місця та проводити 

економічні реформи для усунення економічних і соціальних причин трудової міграції. 
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В сучасних умовах розвитку бюджетного процесу необхідність виконання зобов’язань 

держави перед громадянами зумовлює підвищувати ефективність та якість надання 

бюджетних послуг, зокрема, соціальної підтримки населення і відстежувати вплив позитивних 

змін на статистику підвищення ефективності, якості та прозорості використання бюджетних 

коштів, особливо за умов ліквідації наслідків пандемії COVID-19. 

З метою стабілізації української фінансової системи, сприяння проведення структурних 

реформ та створення підґрунтя для сталого економічного зростання, Міністерство фінансів 

України активно співпрацює з міжнародними партнерами. В рамках такого співробітництва 

Міністерство працює над залученням фінансової та технічної підтримки, обміном кращим 

міжнародним досвідом та приведенням українських стандартів у відповідність до світових 

практик. Міністерство фінансів України, як центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, здійснює 

супроводження та внутрішній облік програм, в рамках яких Україні надається фінансова 

допомога, що надходить та безпосередньо до державного бюджету України. 

Світовий банк є другим, після Міжнародного валютного фонду, кредитором України. 

За роки співробітництва Світовий банк затвердив для України 62 позики загальним обсягом 

13,80 млрд. дол. США. Ресурси цієї організації використовуються для підтримки державного 

бюджету, здійснення інституційних та структурних реформ, підготовки та реалізації 

довгострокових інвестиційних проектів, які відповідають пріоритетним напрямам 

економічного розвитку України [3]. 

З метою підтримки України на шляху впровадження структурних реформ в економіці 

Світовим банком надано фінансування проекту модернізації системи соціальної підтримки 

населення України на загальну суму 300 млн. долл. США терміном до 31.08.2024 р. Проект 

зараз знаходиться на стадії реалізації: на 1 листопада 2021 р. вибрано 194,64 млн. долл. США 

або 64,9% цієї позики. Також передбачається додаткове фінансування проекту, в т.ч. 

спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19, пов’язаних із виконанням проекту [1]. 

Даний проект реалізується Міністерством соціальної політики України. В рамках проекту 

проведено технічне оснащення, територіальні громади забезпечено комп’ютерним 

обладнанням та для підвищення їх спроможності щодо виконання функцій у сфері соціального 

захисту населення і захисту прав дітей впроваджено програмний комплекс «Соціальна 

громада». Програмний комплекс дозволив впровадити електронні сервіси під час прийому 

документів і заяв мешканців громад, зокрема, для надання адміністративних послуг 

соціального характеру та використовуються з метою збільшення швидкості та звучності 
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отримувати соціальні виплати або послуги населенню. Також цей комплекс за рахунок 

введення електроних даних сприяє позбавленю паперової тяганини по різним державним 

інстанціям. Отже, спрямування фінансових потоків на реалізацію даного проекту сприяє 

підвищенню якості надання соціальних виплат і послуг та ефективності їх адміністрування у 

територіальних громадах. Крім того, карантинні обмеження, пов’язані із заходами боротьби з 

епідемією COVID-19 підтверджують важливість реалізації та фінансування проекту 

модернізації системи соціальної підтримки населення України [2]. 

До інших важливих завдань, що реалізуються, постійно удосконалюються 

Міністерством соціальної політики України за підтримки міжнародних фінансових 

організацій та залученням світового досвіду і спрямовані на модернізацію системи соціальної 

підтримки населення України можна віднести: систему пенсійного забезпечення в Україні; 

програму житлових субсидій для допомоги малозабезпеченим родинам в оплаті житлово- 

комунальних послуг; одноразову допомогу «Пакунок малюка»; програму «Муніципальна 

няня» тощо [4]. Важливим напрацюванням з інклюзивного бюджетування є створення та 

підтримка електронного кабінету особи з інвалідністю, що дає можливість оперативно онлайн 

подавати пакет документів для безоплатного отримання технічних та інших засобів 

реабілітації [5]. 

Подальший розвиток технологій та модернізація системи соціальної підтримки 

населення України є необхідною складовою подальшого розвитку управління бюджетними 

потоками у сфері соціального забезпечення. Соціально-орієнтоване та інклюзивне управління 

бюджетними коштами сьогодні є особливо важливими для сталого відновлення сфери охорони 

здоров’я як України, так і інших країн світу, що намагаються одужати від COVID-19 шляхом 

побудови стійкого суспільства. Саме тому світова фінансова підтримка та допомога є 

важливим джерелом соціально-економічного відновлення країни. 
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Проведення соціальної політики, спрямованої на забезпечення умов життєдіяльності 

людини, реалізацію та розвиток її професійного та професійного потенціалу, є однією з 

головних функцій держави. Важливе місце при цьому займає розвинена система соціального 
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захисту, фінансове забезпечення якої значною мірою здійснюється за рахунок державних 

коштів. Бюджетне фінансування соціального захисту і соціального забезпечення здійснюється 

відповідно до положень Бюджетного кодексу України за рахунок коштів державного та 

місцевих бюджетів. Фінансування соціальних послуг, керуючись принципом субсидіарності, 

здебільшого здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів. Аналіз динаміки обсягів і 

структури джерел бюджетного фінансування видатків на соціальний захист і соціальне 

забезпечення в Україні упродовж 2014–2020 рр. показано у таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Видатки бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення населення 

 

Роки Видатки Державного 

бюджету України на 

соціальний захист та 

соціальне забезпечення 

населення 

Видатки місцевого 

бюджету України на 

соціальний захист та 

соціальне 

забезпечення 
населення 

Видатки зведеного 

бюджету України на 

соціальний захист та 

соціальне забезпечення 

населення 

сума % сума % сума % 

2014 80558,2 58,4 57452,5 41,6 138004,7 100,0 

2015 103700,9 58,8 72643,7 41,2 176339,8 100,0 

2016 151965,5 58,8 106374,1 41,2 258330,7 100,0 

2017 148982,1 50,6 141287,4 49,4 285761,2 100,0 

2018 163865,6 50,0 154563,3 50,0 309363,6 100,0 

2019 218628,6 43,6 184785,2 57,4 321786,7 100,0 

2020 322720,9 93,1 23999,6 6,9 346720,5 100,0 

Джерело: складено автором на основі [1] 

 

Проілюстроване у таблиці 1 співвідношення у зведеному бюджеті держави видатків 

державного та місцевих бюджетів свідчить про значний рівень централізації. Разом з тим, 

частка соціальних видатків, які фінансуються з місцевих бюджетів, щороку зростала до 2019 

р. Таке збільшення коштів місцевих бюджетів у структурі видатків зведеного бюджету 

України на соціальний захист та соціальне забезпечення відбулося в результаті фінансової 

децентралізації. Однак у 2020 р. спостерігаємо різке скорочення видатків місцевих бюджетів 

як в абсолютній сумі (у 7,7 рази порівняно з 2019 р.), так і по структурі (на 50,5% скорочення 

порівняно з 2019 р.), що свідчить про повернення до надмірної централізації бюджетних 

коштів на соціальний захист та соціальне забезпечення. 

Упродовж досліджуваного періоду збільшився розмір цих видатків зі зведеного 

бюджету в 2,5 рази. Негативним явищем вважаємо суттєве зменшення за 2014-2020 рр. (у 2,4 

рази) фінансування з місцевих бюджетів і одночасне збільшення (у 4,1 рази ) – з державного 

бюджету. 

У структурі видатків місцевих бюджетів на соціальний захист і соціальне забезпечення 

основними є витрати на: виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим 

домогосподарствам, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, та тимчасової допомоги дітям; 

надання пільг та житлових субсидій населенню; надання пільг з послуг зв’язку та компенсацію 

за пільговий проїзд окремих категорій громадян; надання пільг та житлових субсидій 

населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу та 
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інші. Варто зазначити, що централізація видатків у 2020 р. особливо торкнулася видатків на 

соціальний захист сім’ї, дітей та молоді, на допомогу у вирішенні житлових питань. 

Однією з основних проблем фінансового забезпечення соціального захисту на 

місцевому рівні є недосконалість міжбюджетних відносин з приводу повноти фінансування 

покладених на місцеві орган влади повноважень щодо різного роду соціальних виплат та 

програм. 

Система розподілу фінансових ресурсів між бюджетами різних рівнів побудована так, 

що видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення практично плануються не 

органами місцевого самоврядування, яким делеговано повноваження щодо фінансування 

пільг, а центральними органами виконавчої влади. Тому сучасна практика планування 

фінансових ресурсів призводить до неефективного функціонування системи соціального 

захисту на місцевому рівні. 

До недоліків фінансування видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення 

також можна віднести: відсутність обґрунтованих розрахунків потреби у фінансових ресурсах 

для соціального захисту населення; посилення адресності соціальної допомоги та підвищення 

ефективності її використання. 

Для покращення бюджетного фінансування видатків на ці цілі пропонуємо: 

удосконалення критеріїв визначення майнового стану сім’ї; формування на місцевому рівні 

баз даних одержувачів усіх видів соціальної допомоги, які користуються або мають право на 

відповідні соціальні виплати, допомоги та пільги; створення ефективної системи моніторингу 

витрачання коштів та визначення ефективності відповідного виду соціальної допомоги, 

послуги чи пільги. 
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Система оподаткування фізичних осіб у кожній країні є регулятором взаємовідносин 

між державою та громадянами – платниками податків. Вона, з одного боку, забезпечує 

фінансову базу держави, а з іншого – виступає головним знаряддям реалізації її економічної 

доктрини. Встановлюючи розміри оподаткування доходів фізичних осіб, держава прагне не 

тільки забезпечити стабільну дохідну базу бюджету, а й впливати на розмір заощаджень 

громадян. 

Система оподаткування фізичних осіб розглядається як сукупність елементів, завдяки 

поєднанню яких забезпечується реалізація притаманного податкам регулятивного і 

фіскального потенціалу. 

В кожній країні зазначена система має свої особливості, обумовлені історичними, 

політичними, економічними та іншими чинниками. Дослідження її в цілому і конкретних 

складових в Україні актуально як в теоретичній, так і практичній площинах. 

Згідно з Податковим кодексом України основними складовими системи оподаткування 

фізичних осіб є: податок і збір з доходів фізичних осіб; податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки; транспортний податок; земельний податок; єдиний податок; 

туристичний збір; збір за місця для паркування транспортних засобів [1]. 

https://minfin.com.ua/ua/
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На обсяг податкових надходжень від оподаткування особистих доходів впливають 

фактори, що закладені в самому механізмі оподаткування доходів фізичних осіб, зокрема, 

склад об’єкту оподаткування, податкові ставки та інші. Значний вплив спричиняють 

об’єктивні фактори ринкового економічного середовища, головними з яких є, величина 

доходів населення, чисельність працюючих, які залежать від рівня зайнятості, трудової 

міграції, соціальної політики держави тощо. 

Проаналізуємо динаміку податкових надходжень фізичних осіб і їх частки у доходах 

бюджетів України за 2016-2020 рр. (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Динаміка податкових надходжень фізичних осіб і їх частки у доходах бюджетів 

України за 2016-2020 рр. 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Темп 

росту 

Доходи зведеного 

бюджету, млн. грн. 
782 859,5 1 016 969,5 1 184 290,8 1 289 849,2 

1 376 
673,8 

1,76 

Доходи державного 

бюджету, млн. грн. 
612 111,6 787 474,1 920 808,7 989 619,9 

1 065 
369,0 

1,74 

Доходи місцевих 

бюджетів, млн. грн. 
170 747,9 229 495,4 263 482,1 300 229,3 311 304,8 1,82 

Податкові 

надходження 

фізичних осіб до 

зведеного бюджету, 

млн. грн. 

 
 

152 411,3 

 
 

205 164,1 

 
 

254 587,5 

 
 

306 001,9 

 
 

328 740,4 

 
 

2,16 

Податкові 

надходження 

фізичних осіб до 

державного 

бюджету, млн. грн. 

 
 

59 810,5 

 
 

75 033,4 

 
 

91 741,8 

 
 

109 954,0 

 
 

117 281,3 

 
 

1,96 

Податкові 

надходження 

фізичних осіб до 

місцевих бюджетів, 

млн. грн. 

 
 

92 600,8 

 
 

130 130,7 

 
 

162 845,7 

 
 

196 047,9 

 
 

211 459,2 

 
 

2,28 

Частка податкових 

надходжень 

фізичних осіб у 

зведеному бюджеті, 
% 

 
 

19,47 

 
 

20,17 

 
 

21,50 

 
 

23,72 

 
 

23,88 

 
 

1,23 

Частка податкових 

надходжень 

фізичних осіб у 

державному 

бюджеті, % 

 
 

9,77 

 
 

9,53 

 
 

9,96 

 
 

11,11 

 
 

11,01 

 
 

1,13 

Частка податкових 

надходжень 

фізичних осіб у 

місцевих 

бюджетах, % 

 
 

54,23 

 
 

56,70 

 
 

61,81 

 
 

65,30 

 
 

67,93 

 
 

1,25 

Розроблено на основі [2] 
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Як видно з даних таблиці 1, всього податкові доходи фізичних осіб за аналізований 

період зросли в 2,16 рази, причому темп їх збільшення до доходів місцевих бюджетів 

випереджає і становить 2,28, що віддзеркалює в певній мірі процеси бюджетної 

децентралізації. 

Варто зазначити, що частка податкових надходжень фізичних осіб у складі зведеного 

бюджету України зросла на 4,41% і тепер становить майже 24% всіх його доходів. Відповідно 

частка податкових надходжень фізичних осіб збільшилась у доходах державного бюджету 

України (з 9,77% до 11.01%), а також особливо – в доходах місцевих бюджетів ( з 54,23% до 

67,93%). 

Позитивна тенденція загальних обсягів податкових надходжень до усіх видів бюджетів 

демонструє фіскальну функцію податків і зборів. Однак у структурі системи оподаткування 

спостерігається посилення акценту на оподаткуванні фізичних осіб, що в цілому свідчить про 

збільшення податкового навантаження на населення. 

Однією із важливих проблем системи оподаткування доходів фізичних осіб виступає 

процес легалізації доходів громадян. Водночас необхідно створювати в державі такі умови, в 

яких було б не вигідно приховувати власні доходи і оподаткування фізичних осіб не 

позначалося негативно на фінансах домогосподарств. 
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Поняття «інформаційні потоки» переважно використовується для опису логістичних 

операцій в управління ресурсами приватних суб’єктів господарювання. Пропонуємо у 

технологіях сучасного бюджетування на макрорівні, предметом якого є публічні фінанси, 

конкретизувати роль і місце інформаційних впливів на діяльність розпорядника коштів як 

наслідку існування інформаційних потоків. 

Вважаємо, що повноваження розпорядника коштів з управління фінансовими 

ресурсами при досягненні на цілей державної політики за допомогою бюджетної програми 

актуалізує необхідність систематизації та впорядкування теоретичних аспектів щодо 

використання успішних технік з управління ресурсами. Також не прирівнюємо сучасні і 

різноманітні техніки, які використовуються для забезпечення логістики, цифровізації, 

управління проєктами або бюджетування, до інструментів виключно приватного сектору 

економіки. Вважаємо антагонізм між виключно приватним та виключно державним сектором 

діяльності шкідливим для повного розуміння процесів сучасного бюджетування. 

Інформаційним потоком вважаються ресурси, рух яких формується з використанням 

інформаційної складової. Конкретизуючи для фінансової сфери, інформаційні потоки є 

складником і середовищем для фінансових потоків [1]. Потік – динамічний об’єкт, який 

виникає при взаємодії суб’єктів управління ресурсами з чинниками (контекстом) даного 

управління. Оскільки перелік чинників формування фінансового потоку впорядковується для 

потреб досліджень, то поширеним є врахування таких чинників або за інтенсивністю впливу 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://treasury.gov.ua/
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на ресурси потоку, або за бажаною пріоритетністю впливу на результат управління ресурсами 

фінансового потоку. Виходячи з цього, визначаємо інформаційний вплив на потік фінансових 

ресурсів як результат взаємодії інформаційного потоку та фінансового потоку при управлінні. 

Сучасне бюджетування за результатами, зокрема і в Україні, наділяє розпорядника 

коштів правом формувати свої бюджетні призначення через запит бюджетних коштів, який є 

одним із інструментів впорядкування фінансового потоку бюджетних видатків за допомогою 

впливу інформаційного потоку, згенерованого розпорядником коштів відповідного бюджету. 

Однак кінцевий інформаційний вплив на бюджетне призначення та наступні бюджетні 

асигнування не обмежується бюджетним запитом. Специфіка бюджетування публічних 

фінансових ресурсів полягає у обов’язковому затвердженні, у випадку дозволу на 

використання фінансового ресурсу і формування фінансового потоку, або підтвердженні 

використання фінансового ресурсу, у випадку підзвітності суб’єктів бюджетування щодо 

фактичного використання бюджетних та інших публічних фінансових ресурсів, нормативно- 

правовими актами. Вибудовується інформаційний процес «дозвіл – підтвердження». Тому 

деталізуємо інші інформаційні впливи на спроможність розпорядника коштів виконати свої 

повноваження розпоряджатися належною йому, згідно із нормативно-правовою 

документацією, частиною бюджетних видатків. 

Інформаційний потік у бюджетуванні складається з двох обов’язкових частин 

показників «заплановано» та «виконано», встановлюючи таким чином метод порівняння 

основним для дослідження результатів. Оскільки схарактеризувати результати лише за 

фінансовими показниками недостатньо, у бюджетуванні додатково використовуються 

результативні показники виконання заходів за рахунок бюджетних коштів. Інформаційний 

вплив на використання бюджетних коштів розпорядником бюджетних коштів найбільш чітко 

проявляється у змінах первинних планованих показників на інші плановані показники 

(фінансові чи результативні) під час виконання бюджетів. Таким чином, через 

підпорядкування діяльності нормативно-правовим документам, розпорядник бюджетних 

коштів змушений реагувати на інформаційні впливи через коригування плану під час його 

виконання. Коригування планів може бути ініційованим як самим розпорядником для зміни 

характеристик певного заходу у межах бюджетних програм, так і фінансовим органом для 

зміцнення фіскальної дисципліни, наприклад, у випадку вимушеного дефіциту бюджету. 

Відповідно розділимо інформаційні впливи на такі, що втілюються через процес 

планування бюджетних і результативних показників і такі, що виникають унаслідок 

коригування планів. Для зручності систематизації ототожнимо інформаційні впливи та 

документи бюджетного процесу, якими генерується і набуває правочину зміст інформаційних 

потоків при бюджетуванні. 

Інформаційні впливи на розпоряджання бюджетними коштами розпорядником 

бюджетних коштів під час бюджетування на рівні державного бюджету з використанням 

складників «процес, вхід, вихід, зворотній зв'язок, обмеження» у рамках кібернетичного 

підходу до управління фінансовими ресурсами [2] згрупуємо на рис. 1. 
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Рис. 1. Інформаційні впливи на використання розпорядником коштів бюджетних ресурсів при 

бюджетуванні на макрорівні 

 

На рисунку показані інформаційні впливи, які стосуються окремого розпорядника 

коштів, тому не відображені інформаційні впливи на зміст конкретного бюджету в цілому. 

Інформаційні впливи на використання коштів та розпорядження ними у межах бюджетних 

програм утворюють два пов’язаних цикли за процесним підходом. Перший цикл охоплює 

поєднання показників фіскальної спроможності бюджету і, відповідно, визначення граничних 

стель (лімітів видатків) для бюджетного призначення певного розпорядника коштів на 

бюджетний період. У цих межах розпорядник коштів будує відносини із одержувачами 

коштів, яких обирає для більш ефективної реалізації завдань бюджетних програм своєї мережі, 

а також групує і деталізує у паспортах показники бюджетних програм для виконання цілей 

державної політики, через які власне і претендує на бюджетне призначення відповідного 

бюджету у наступний бюджетний період. Закінчується цикл підзвітністю розпорядника коштів 

щодо результатів використання бюджетного призначення. 

Другий цикл виникає при внесенні змін до бюджетного плану у поточному 

бюджетному періоді виконання відповідного бюджету. Центром цього циклу є коригування 

попередніх планованих показників для розпорядника коштів у самому бюджетному 

призначенні та показниках, які його деталізують при використанні. Коригування переважно 

стосується показників у паспортах бюджетних програм, базується на результатах моніторингу 

та поточної оцінки виконання бюджету розпорядником. Коригування може бути ініційоване 

як самим розпорядником, так і фінансовим органом, уповноваженим організовувати 

бюджетний процес і бюджетування, своєю чергою на вимогу органу влади, відповідального за 

координацію державної політики. Правильне управління циклами інформаційних впливів 

важливе для передбачення їхніх наслідків при бюджетуванні. 
Список використаних джерел: 
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Освіта є важливим чинником становлення демократичної та правової державності 

незалежної України, а реформа освіти є одним із ключових інструментів довгострокових змін, 

надзвичайно важливих для нашої країни. 

Інвестиції у середню освіту — це інвестиції в людський капітал країни, який стає 

особливо важливим тепер, коли економічне зростання дедалі більше залежить від високих 

технологій, вмінь та навичок, що дозволяють працювати з інноваційними технологіями. 

Оскільки ситуація в сфері освіти характеризується проблемами як організаційного, так 

нормативно-правового, інформаційного і особливого фінансового характеру, тому Уряд 

запровадив реформи, які спрямовані на підтримку закладів та покращення їх функціонування. 

Сьогодні освітні реформи здійснюються за такими пріоритетними напрямами: 

- доступна та якісна дошкільна освіта; 

- Нова українська школа; 

- сучасна професійна освіта; 

- якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих; 

- розвиток науки та інновацій. 

Ключовою реформою є Нова українська школа (НУШ), яка здійснюється у 

відповідності до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти на період до 2029 року [1]. 

Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням 

не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті. 

Умовою успішної реалізації реформи загальної середньої освіти є належне фінансове 

забезпечення кожного етапу впровадження Нової української школи. 

Відповідно до Бюджетного кодексу України та Законів України «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», фінансування державних і комунальних закладів загальної 

середньої освіти здійснюється за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших 

джерел, не заборонених законодавством, наприклад, благодійної допомоги, грантів тощо. 

З державного бюджету заклади загальної середньої освіти отримують освітню 

субвенцію на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам у частині забезпечення 

видатків на здобуття повної загальної середньої освіти. 

Також для закладів загальної середньої освіти з державного бюджету виділяються 

субвенції на підтримку Нової української школи. Ці кошти призначено для закупівлі 

оснащення, зокрема сучасних меблів для майбутніх перших класів, дидактичних матеріалів, 

комп’ютерного обладнання, а також для підвищення кваліфікації вчителів щодо сучасних 

освітніх технологій та методик відповідно до Концепції «Нова українська школа». 

Так, наприклад, у 2021 році загальний обсяг субвенції на розвиток Нової української 

школи становить 1 млрд 421 млн 334,9 тис. грн., з них – 1 млрд 21 млн 334,9 тис. грн видатків 

розвитку, за рахунок яких передбачено закупівлю: засобів навчання та обладнання, зокрема 

комп'ютерного та сучасних меблів (для 1-х класів НУШ), для навчальних кабінетів початкової 

школи (або структурних підрозділів закладів освіти, що забезпечують здобуття початкової 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-programi-diyalnosti-kabinetu-ministriv-t120620
https://bit.ly/3j3MThh
https://bit.ly/35KbboY
https://bit.ly/3d21TbW
https://bit.ly/3d21TbW
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/6-2015-%D0%BF#n18
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освіти) на суму 986 млн 334,9 тис. грн. [2]. Однак існуюче фінансове забезпечення ще 

здійснюється далеко від потреби. 

Для покращення фінансового забезпечення загальноосвітніх закладів в умовах 

реформування галузі доцільним є: 

- своєчасне і в достатніх обсягах надходження коштів освітньої субвенції та їх ефективне 

використання з урахуванням результативних показників; 

- перехід закладів шкільної освіти в межах законодавства на фінансово-економічну 

самостійність; 

- для зміцнення фінансової бази закладів шкільної освіти більше залучення додаткових 

власних джерел фінансування ( від надання платних послуг, оренди тощо) та їх використання 

на зміцнення матеріальної бази шкіл. 
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Державні фінанси, як основна складова фінансової системи забезпечують формування та 

використання фінансових ресурсів на всіх рівнях економіки. Передусім, вони 

використовуються для виконання урядом своїх завдань та функцій, в тому числі для 

задоволення потреб населення та суб'єктів господарювання у якісних державних послугах. 

Державні фінанси в Україні справляють значний вплив на всі сфери функціонування держави. 

За їх допомогою відбувається розвиток фінансових інститутів та здійснюється перерозподіл 

фінансових ресурсів держави у соціальну, банківську та інші сфери. 

Розвиток світової економіки обумовлює необхідність здійснення реформ у сфері 

фінансів. Особливий вплив на реформування фінансової системи справили кризи, що 

спричинили різні структурні дисбаланси та обумовили виникнення низки негативних 

процесів, які в подальшому негативно впливали на всю економіку країни. 

Проблемам реформування та модернізації державних фінансів України присвячені праці 

таких вітчизняних науковців, як М. Безгуба, О. Кириленко О. Курило, Т. Момот, В. Соляр, О. 

Тулай, В. Янішевська та інші. Проте чинна економічна та політична ситуація в Україні вимагає 

кардинально нових поглядів та ідей на реформування державних фінансів. Державні фінанси 

України в сучасних умовах характеризуються певними особливостями та проблемами, які 

необхідно вирішувати в умовах кризи та поступової інтеграції в економіку ЄС, що в результаті 

призведе до побудови більше розвиненої ринкової економіки господарювання а також 

сприятиме вирішенню наслідків кризової ситуації в країні. 

Пріоритетним завданням розвитку державних фінансів, що перебувають на етапі 

інтеграції із зоною ЄС, є збільшення фінансового потенціалу України, в тому числі і бюджетів 

усіх рівнів суб'єктів господарювання, домогосподарств, фінансово-кредитних інституцій, що 

забезпечують джерелами фінансування і кредитування процеси відтворення в Україні [1, c. 

37]. 

Тому, реформування державних фінансів обумовлює необхідність створення належного 

https://www.kmu.gov.ua/npas/249613934
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підґрунтя для залучення іноземних інвестицій та активізації підприємницької діяльності, що, 

в першу чергу, зумовлює підвищення рівня соціального забезпечення населення в країні. 

Вагомі зміни, що відбуваються в економічній та соціальній сферах України, зумовлюють 

виконання актуального завдання стосовно цілеспрямованого використання фінансів в 

інтересах розвитку України та відповідних адміністративно-територіальних одиниць. 

Вирішення такого завдання має на меті насамперед пошук дієвих методів посилення впливу 

фінансів на суспільне виробництво та отримання за їх допомогою значних економічних і 

соціально значимих результатів. 

В умовах кризових явищ, пандемії та складної політичної ситуації постає необхідність 

модернізації системи державних фінансів. Передусім доцільним є впровадження системи 

інноваційного та інвестиційного розвитку, що в результаті відобразиться на позитивній 

економічній динаміці, зокрема зменшаться обсяги дефіциту державного бюджету та 

державного боргу. Відмітимо, що після таких трансформаційних змін безпосередньо 

покращиться міжнародне економічне співробітництво [2, c. 68]. 

Тому реформування державних фінансів та їх модернізація потребують підвищення 

якості фінансового контролю, який повинен відповідати сучасним інструментам аудиту та 

застосовуватись на основі вітчизняного та зарубіжного досвіду. Такі тенденції в сфері 

державних фінансів можливе лише за виконання певних умов, до яких можна віднести 

наступні: 

- подальше вдосконалення середньострокового планування витрат; 

- надання більшої самостійності органам державної влади за виконанням бюджету; 

- застосування новітньої системи державного обліку за всіма міжнародними 

стандартами; 

- перехід до бюджету, орієнтованого на результат та модернізація всієї системи 

державного контролю. 

Фінансова система України повинна бути модернізована на стільки - скільки цього 

вимагають глобалізаційні процеси та зовнішні виклики, щоб і наділі забезпечити сталий 

розвиток країни. 

В умовах інтеграції України у міжнародну фінансову систему необхідним постає пошук 

нових форм взаємодії, а також аналіз напрямків збереження вже власних найважливіших і 

ефективних фінансових інститутів та інструментів, що відповідають національним інтересам. 

Для підвищення ефективності фінансової системи в умовах глобалізації доцільним є 

проведення системного регулювання пріоритетних напрямків сучасної фінансової політики 

держави, що безпосередньо залежить від довгострокової фінансової стратегії України [3, c. 

55]. 

На сьогодні, варто відмітити, реформи, пов'язані з державними фінансами розвиваються 

досить повільно, що зумовлено відсутністю комплексного підходу до їх проведення та 

неналежної координації між цілями реформ, а також їх кінцевими результатами. Для 

вирішення цих проблем варто застосовувати всі досягнення економічної науки та 

безпосередньо впроваджувати їх у практичну діяльність [4]. 

Таким чином, що реалізація євроінтеграційної стратегії вимагає реалізації якісних 

реформ у сфері державних фінансів для забезпечення надання якісних суспільних благ та 

послуг. Тільки тоді вітчизняна фінансова система зможе ефективно взаємодіяти та 

конкурувати з ЄС у довгостроковій перспективі для забезпечення сталого розвитку країни. 
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РОЗВИТОК ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ 

 

Середа О.О., 

к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, 

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля 

 

«Зелена» економіка – це новий тренд, метою якого є забезпечення «відповідно до 

глобальних ЦСР зрушення у бік сталого виробництва та споживання за одночасного 

включення екологічних питань у процес прийняття рішень» [1]. «Зелене» фінансування є 

продовженням діяльності в області сталого розвитку, інструментом, що дозволяє досягнення 

відповідності інтересів суб’єктів господарювання та суспільства. В умовах посилення 

ринкової конкуренції це сприяє зміцненню відносин, коли клієнти виявляють більший інтерес 

до екологічно чутливих підприємств, що призводить до збільшення прибутку суб’єктів 

господарювання в довгостроковій перспективі. З іншого боку, також підвищується схильність 

інвесторів, які прагнуть інвестувати в стійкі організації. 

Управління фінансами суб’єктів господарювання відіграє важливу роль у просування 

практики сталого ведення бізнесу. Процес фінансового управління ґрунтується на певному 

фінансово-кредитному механізмі, який є системою елементів та функцій, які регулюють 

процес розроблення та реалізації управлінських рішень. Сукупність, взаємозв'язок та 

використання форм, методів фінансування і кредитування, фінансових і кредитних 

взаємовідносин — це складові, які включають до фінансово-кредитного механізму. 

Досягнення цілей сталого розвитку потребує використання нових методів та інструментів 

фінансового забезпечення та фінансового регулювання. 

Фінансово-кредитний механізм суб’єктів господарювання в умовах «зелених» фінансів 

опосередковує виконання управлінських функцій пов’язаних не лише з традиційним 

формуванням капіталу, а і певними заходами екологічного захисту, пом’якшення змін клімату, 

більш ефективного використання ресурсів. Це сприяє формуванню додаткового прибутку в 

процесі залучення капіталу. 

«Зелені» інвестиції розглядаються при фінансуванні заходів, пов’язаними з 

навколишнім середовищем, які є ефективними, а також призводять до скорочення 

використання природних ресурсів, вивезення та утилізації небезпечних матеріалів, зменшення 

викидів вуглецю. «Зелене» фінансування - це ідеальний інструмент відповідальної діяльності, 

який створює тісний зв'язок між капіталом та соціальною, екологічною відповідністю. 

Капітал, залучений через «зелені» кредити повинні використовуватися тільки для повного або 

часткового фінансування проектів: екологічно чистий транспорт, відновлювані джерела 

енергії, енергоефективність, контроль та запобігання забруднення навколишнього 

середовища. 

Отже, враховуючи вищевикладене, можна виділити такі аспекти організації та 

функціонування  фінансово-кредитного  механізму  суб’єктів  господарювання  в  умовах 

«зеленої» економіки. 

1. Основним призначенням фінансово-кредитного механізму є реалізація фінансово- 

кредитних відносин, які набувають певної спрямованості та цільових орієнтирів. 

2. Функціонування фінансово-кредитного механізму суб’єктів господарювання 

відбувається під впливом решти підсистем цієї системи, а також зовнішніх факторів, 

зумовлених функціонуванням держави та фінансового ринку. 

3. Вплив фінансово-кредитного механізму має кількісну та якісну визначеність, 
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оскільки фінанси виконують функції розподілу, регулювання та контролю одночасно. 

Ключовим детермінантом розвитку суб’єктів господарювання в Україні є фінансове 

забезпечення, яке разом із фінансовим регулюванням є складовими елементами фінансово- 

кредитного механізму. Базові інструменти підтримки «зелених» фінансів можна підрозділити 

на дві складові: нецінові - вимоги до дотримання параметри навколишнього середовища, 

впровадження технологічних стандартів, розвиток «зеленого» фінансового ринку, цінові - 

податкове регулювання забруднення та використання природних ресурсів (екологічні податки, 

податкові пільги), пільгові тарифи для використання відновлювані джерела енергії, державна 

підтримка (субсидування, «зелені» державні закупівлі), фінансова підтримка інноваційних 

технологій. 

4. З точки зору методології, фінансове забезпечення суб’єктів господарювання 

доцільно розглядати як систему, яка спрямована на «зелене» зростання через традиційні 

(самофінансування, кредитування, бюджетне фінансування) та інноваційні («зелені» кредити, 

«зелені» облігації, «зелене» проєктне фінансування, краудфандинг) методи фінансування. 

Метою фінансового забезпечення є формування, розподіл і використання цільових фінансових 

інструментів за різними джерелами та в обсязі, необхідному для реалізації принципів «зеленої 

економіки» за умови мінімізації їх вартості та фінансового ризику. 

5. Ефективне функціонування фінансово-кредитного механізму, який підпорядковує 

інструменти, важелі та методи впливу на процес формування капіталу, залежить від повноти 

забезпечення економічних інтересів суб’єктів фінансово-кредитних відносин. 

Таким чином, реалізація фінансово-кредитного механізму суб’єктів господарювання 

буде сприяти досягненню цілей сталого розвитку шляхом фінансування «зелених» технологій, 

заходів охорони навколишнього середовища, використання нетрадиційних методів 

фінансового забезпечення. 
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The present stage of development world’s economy is characterized by the processes of 

globalization, the internationalization and transnationalization world’s economy. Transnational 

corporations are one of the most important members in international business. 

The aim of the article is studying the features of financial management of TNCs, considering 

the tools and resources of their formation. 

Transnationalization is the global integration process of strengthening because of TNCs' 

global mergers and acquisitions, in which much of the country's production, exports, consumption 

imports, and income depend on international centers outside countries. 

In the current occurrence, with the effective TNC’s management, it’s possible to optimize 

investment and financial flows, to realize the effective management principles and methods, to 

introduce innovative products and technologies together with promoting host countries’ international 
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competitiveness. 

Consistent with the official definition of the United Nations Conference on Trade and 

Development (UNCTAD), a transnational corporation is a longstanding policy-oriented refereed 

research journal on issues related to investment, multinational enterprises and development [7]. 

Consistent with the Fortune 500 rating of 2020, the main areas are retail, e-commerce, oil refining, 

computer industry, healthcare and insurance (Table 1). 

 

Table 1. TOP-10 TNCs according to Fortune 500 rating in 2020 [1] 
№ TNC Industry Revenue, 

Million $ 

Profit, 

Million 
$ 

Assets, 

Million 
$ 

Market 

Value, 
Million $ 

Employees 

1 Walmart retail 523,964 14,881 236,495 321,803.3 2,200,000 

2 Amazon online services 

and retail 

280,522 11,588 225,248 970,680.1 798 

3 Exxon Mobil oil refining 264,938 14,34 362,597 160,696.3 74,9 

4 Apple computers 260,174 55,256 338,516 1,112,640.8 137 

5 CVS Health health care: 

pharmacies and 
other services 

256,776 6,634 222,449 77,375.8 290 

6 Berkshire 

Hathaway 

property and 

accident 

insurance 

257,616 81,417 817,729 442,897.1 391,5 

7 UnitedHealth 

Group 

health care: 

insurance and 
managed 

medical care 

242,155 13,389 173,889 236,555.2 325 

8 McKesson wholesalers: 

Healthcare 
214,319 34 59,672 21,845 70 

9 AT&T Telecommunica- 

tions 
181,193 13,903 551,669 209,387.5 247,8 

10 AmerisourceBergen wholesalers: 

Healthcare 

179,589.1 885,4 39,172 18,221.4 21,5 

 

So, new global economic system is based on TNCs, with large financial resources, implement 

advanced technologies, significant spatial markets, global investment policy. That’s why 

multinational companies have to carry on their financial management. International financial 

management is a set of specific tools used by TNCs in financial activities in international markets. 

International financial management is based on a system that includes the finances of TNCs 

(operations, marketing, development and research, staff) and financial resources of TNCs (cash flows, 

which are international financial markets part). 

The financial management of TNCs based on commercial, production and financial activities 

of companies in the world market in foreign economies have additional advantages and benefits 

compared to activities in the national market. That is why large companies are focused on activities 

in the international market. The tasks of financial management are shown in Figure 1. 

The main tools of foreign economic activity financial management used by companies are: 

- purchase and sale of currencies to service various transactions, 

- purchase and sale of shares, bonds and other securities on international financial markets, 

- operations with own securities in foreign markets and currency risk management [3]. 

Currently, most TNCs in their development and formation of financial management system 

pay attention to: 

- determining the optimal and effective ratios for financing business through loans and sale of 

securities; 

- development and implementation of the best dividend policy; 
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- implementation of long-term planning; 

- search for new financial levers for using [5]. 

-  

 
 

Figure 1. Tasks of financial management of TNCs 

 

The modern financial market is characterized by dynamic development, that’s why TNCs 

ensuring the stability and expansion of business, developing and implementing new areas of 

international financial management within their strategies [4]. Consequently, one of the main issues 

of financial management is determining the main functional elements of financial activities and 

classification of financial resources of TNCs (Fig. 2) 

Therefore, both internal and external financial resources ensure the efficient functioning of 

TNCs. External financial resources are characterized by complex management and difficulty in 

activation, this is expressed in their cost. However, they have the following advantages over internal 

financial resources: 

- ensuring high adaptability to local financial and currency conditions (taxes, controls and 

restrictions, different exchange rates); 

- they have the opportunity to protect corporate finances from inflation; 

- in contrast to internal financial resources, the possibilities of their change are more 

diverse [2]. 

So, the financial management of TNCs arises on two sectors of international business. The 

first sector is the management system of TNCs, which depends on planning of the corporation, its 

management and legal structure. The second part is the financial resources of TNC and its cash 

flows, they are an integral part of international financial markets. Consequently, the management of 

cash flows of corporations depends on the overall system of international finance, which includes 

TNCs, states, international organizations, individuals and currencies. 

Tasks of financial management TNCs corporations 

Characterization of the causes and types of possible currency risks 

Substantiation of ways to enter new markets 

Determining the optimal structure and investment directions of TNCs 

Substantiation of the necessary strategy of financing the activities of TNCs in different 

conditions 

Control and regulation of monetary transactions in TNCs 

Analysis of the financial condition of the company 
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Figure 2. Classification of financial resources of TNCs 
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Участь держави в інвестиційних процесах є головним важелем для соціально- 

економічного розвитку на загальнодержавному та регіональному рівнях, тому вважаємо 

доцільним більш детальне дослідження фінансових аспектів інвестиційної діяльності, велика 

роль у чому належать бюджетним інвестиціям. 

Основна мета бюджетних інвестицій полягає в інвестиційному забезпеченні розвитку 

реального сектору економіки та соціальної сфери. Ефективне бюджетне інвестування сприяє 

формуванню такої системи надання суспільних послуг, яка забезпечує високий рівень 

соціально-економічного розвитку, підвищує матеріальний добробут населення, забезпечує 

розвиток матеріально-технічної бази соціальної сфери, а також активізує інвестиційні процеси 

та економічне зростання в країні. 

На сьогодні відсутній комплексний погляд на проблеми функціонування системи 

бюджетного інвестування та її правової основи. Термін «бюджетні інвестиції» є досить 

поширеним та вживаним в науковій літературі та в бюджетній практиці. Законодавче 

визначення даного терміну в Україні відсутнє, тому сьогодні існує декілька підходів до 

розуміння сутності бюджетних інвестицій. 

Кириленко О. і Малиняк Б. вважають бюджетні інвестиції дієвим інструментом 

державного регулювання, що спрямовується на соціально – економічний розвиток, що сприяє 

стабілізації економіки і забезпечують перерозподіл інвестиції відповідно потреб економіки. 

Під бюджетними інвестиціями автори розуміють кошти бюджету, що спрямовуються 

на придбання та створення будівель, споруд, передавальних пристроїв, транспортних засобів, 

обладнання та предметів довгострокового користування, нематеріальних активів, проведення 

їх капітального ремонту, реконструкції, модернізації та реставрації, придбання і капітального 

поліпшення землі, а також надання капітальних трансфертів [1]. 

Затонацька Т. зазначає бюджетні інвестиції як видатки державного та місцевих 

бюджетів, які фінансуються на цільові програми економічного розвитку, науково-технічного, 

соціального розвитку, програм розвитку окремих регіонів, галузей економіки та інші [2]. 

Друга група дослідників бюджетних інвестицій трактує їх як процес формування й 

обслуговування основного капіталу, необхідного для виконання таких функцій державних 

фінансів, як макроекономічне регулювання, пере- розподіл ресурсів і надання суспільних благ. 

Попель  Л. і Л. Тарангул Л. розглядають бюджетні  соціальні інвестиції як 

інвестування коштів бюджетів в об’єкти соціальної  сфери задля отримання соціального 

ефекту та підвищення рівня та якості життя людей [3,4]. 

Попель Л. зазначає бюджетні інвестиції як вагому складову інвестицій реального 

сектору економіки, що виконує важливу роль в забезпеченні економічного розвитку та 

досягнень соціального ефекту [4]. 

Бліхар М. вважає, що під бюджетними інвестиціями варто розуміти вкладення 

бюджетних коштів у відтворення основного капіталу з метою зростання державних 

(муніципальних) активів та реалізації загальнодержавних (муніципальних) завдань [5]. 

Розглянувши різні підходи вітчизняних та зарубіжних науковців щодо сутності 

бюджетних інвестицій, на нашу думку, основним критерієм віднесення інвестицій до 

бюджетних є видатки бюджету капітального характеру. Тому, враховуючи економічний зміст 

даної категорії, спираючись на інструкцію щодо економічної класифікації видатків бюджету, 

в якій визначається сутність капітальних видатків [1], а також наявність інформаційної бази 
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для аналітичного дослідження, вважаємо, що бюджетні інвестиції – це капітальні видатки, 

які спрямовуються на придбання основного капіталу, на будівництво (придбання), ремонт, 

реконструкцію та реставрацію об'єктів виробничого і невиробничого призначення, на 

створення державних запасів і резервів; на придбання капітальних активів; невідплатні 

платежі, компенсацію втрат, пов'язаних з пошкодженням основного капіталу, фінансування 

структурної перебудови національного господарства; субвенції та інші видатки, пов’язані з 

розширеним відтворенням за рахунок бюджетних коштів. 

Класифікація бюджетних інвестицій може здійснюватися за різними ознаками. 

Запропонована О. Кириленко, Б. Малиняк [1] класифікація бюджетних інвестицій дозволяє 

повніше враховувати специфіку планування , точніше визначати та враховувати фактори, які 

впливають на спрямування бюджетних ресурсів на інвестиційні цілі. Відповідно цій 

класифікації бюджетні інвестиції поділяються: інвестиції в бюджетний сектор; інвестиції в 

інфраструктуру; інвестиції для забезпечення соціального захисту; інвестиції в реальний 

сектор економіки; інвестиції соціального призначення. 

На нашу думку, бюджетні інвестиції доцільно класифікувати також: 

- за видами бюджетів; 

- за видами фондів (загальним і спеціальним); 

- згідно функціональної, економічної, програмної класифікації видатків; 

- за джерелами фінансового забезпечення. 

Згідно чинному законодавству [6], бюджетні інвестиції (капітальні видатки загального 

та спеціального фондів бюджету) на регіональному рівні фінансуються за рахунок: бюджету 

розвитку, капітальних трансфертів із державного та місцевих бюджетів вищого рівня, а також 

асигнувань загального фонду згідно бюджетних призначень. 

Визначення складових, оцінка джерел бюджетного інвестування, механізм 

фінансування видатків повинно здійснюватися у відповідності з стратегією й тактикою 

бюджетної політики, щоб сформовані обсяги бюджетних інвестицій були достатніми, мали 

економічну та соціальну ефективність, сприяли розвитку місцевих територіальних громад. 

Задля цього вважаємо, в першу чергу, законодавчо визначити й закріпити 

поняття «бюджетні інвестиції» та порядок їх здійснення у Бюджетному кодексі України та 

Законі України «Про інвестиційну діяльність». 

Цілеспрямоване й обґрунтоване використання бюджетних джерел інвестиційних 

ресурсів сприятиме активізації інноваційної діяльності, що має забезпечувати 

конкурентоспроможність продукції, суб'єктів господарювання, адміністративно – 

територіальних одиниць. 
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У сучасних умовах одним з першочергових завдань реформування системи державних 

фінансів та адміністративно-територіального устрою України визначено формування 

ефективних механізмів фінансового забезпечення функціонування територіальних громад 

задля їх повноцінного залучення до процесів соціально-економічного зростання держави. 

Пріоритетна роль у цьому належить місцевим бюджетам, оскільки бюджетні ресурси є 

основою фінансового забезпечення розвитку місцевих територіальних громад. 

Процес фінансового забезпечення розвитку і функціонування територіальних громад є 

об’єктом наукових досліджень таких учених, як: Т. Боголіб, О.Василик, І. Вахович, 

О.Кириленко, В.Кравченко, Л. Лисяк, І.Луніна, Г. Недопад, В.Опарін, Х. Патицька, 

І.Сторонянська та ін. 

Водночас аналіз праць українських вчених і реалії сучасності дозволяють стверджувати 

про необхідність поглибленого вивчення методичних і практичних аспектів фінансового 

забезпечення розвитку територіальних громад у частині вироблення пропозицій щодо 

забезпечення їх фінансової спроможності, стійкості. 

Як відомо, результуючим показником формування та використання бюджетних 

ресурсів територіальних громад є фінансовий стан відповідного бюджету. 

Проаналізуємо узагальнюючі показники виконання бюджету міста Кременчука за 2018-

2020 рр. (таблиця 1). 

 

Таблиця 1 – Узагальнюючі показники виконання бюджету м. Кременчука 
 

Показники 

бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд Всього 

2018 

Доходи 2563,1 83,4 2646,5 

Видатки 2321,1 375,6 2696,7 

Кредитування - 4,3 4,3 

Дефіцит/ профіцит 242,0 -296,5 -54,5 

2019 

Доходи 2165,2 88,0 2253,2 

Видатки 1986,3 269,2 2255,5 

Кредитування - 3,5 3,5 

Дефіцит/ профіцит 178,9 -184,7 -5,8 

2020 

Доходи 1849,2 76,4 1925,6 

Видатки 1720,0 230,1 1950,1 

Кредитування - 1,2 1,2 

Дефіцит/ профіцит 129,2 -154,9 -25,7 
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Як бачимо з таблиці 1, протягом 2018-2020 рр. по загальному фонду бюджет міста 

Кременчука виконується з профіцитом, по спеціальному фонду – з дефіцитом. Дефіцит 

місцевого бюджету в цілому становив у 2018, 2019, 2020 роках відповідно 54,5 млн грн., 5,8 

млн грн., 25,4 млн грн.. 

Фінансовий стан бюджету є дефіцитним, що пояснюється кризовими явищами, 

невиконанням плану доходів і міжбюджетних трансфертів. 

Таким чином, хоча бюджет Кременчука є бюджетом-донором (вилучається реверсна 

дотація, причому великими темпами), фінансування делегованих і власних повноважень 

наявними фінансовими ресурсами не задовольняє потреби територіальної громади, а це не 

сприяє належному забезпеченню населення якісними суспільними послугами і взагалі більш 

ефективному соціально-економічному розвитку міста. 

Серед низки проблем управління бюджетними ресурсами місцевих територіальних 

громад в Україні можна, на наш погляд, виділити такі основні. 

Надмірна концентрація фінансових ресурсів у державному бюджеті, що зменшує можливість 

місцевих бюджетів приймати рішення у важливих для регіонів питаннях. Також негативним 

явищем є високий рівень залежності місцевих бюджетів від трансфертів з державного 

бюджету. Це хоч і є позитивним моментом, однак висока частка трансфертів у доходах 

місцевих бюджетів, а також недоотримання субвенцій (у випадку виконання плану доходів) 

призводить до фінансування делегованих повноважень за рахунок власних джерел, що не 

сприяє соціально-економічному розвитку регіонів. 

Низька ефективність існуючої податкової системи для місцевих бюджетів полягає у 

тому, що розподіл податків між державним та місцевими бюджетами не відповідає умовам 

розвитку територіальних громад. На недоотримання доходів місцевих бюджетів впливає 

також незначна роль місцевого оподаткування в доходах місцевих бюджетів. 

Отже, можна стверджувати, що місцеві бюджети в Україні є обмеженими у фінансових 

ресурсах, що в свою чергу підтверджує недостатню ефективність проведених реформ щодо 

децентралізації. 

Виходячи з цих та інших проблем управління бюджетними ресурсами місцевих 

територіальних громад, можна запропонувати такі напрямки його вдосконалення (таблиця 2). 

 

Таблиця 2 – Напрями вдосконалення управління бюджетними ресурсами територіальних 

громад 
 

Напрям Характеристика 

Зміни на 

законодавчому 

рівні 

Чітке визначення в бюджетному законодавстві податкових та видаткових 

повноважень місцевих органів влади на різних рівнях, встановлення 

відповідного розмежування доходів і видатків між бюджетами 

Вдосконалення 

методології 

управління 

фінансовими 

потоками 

Удосконалення методики обчислення міжбюджетних трансфертів, 

обґрунтування нормативів бюджетної забезпеченості; запровадження 

розрахунку на основі формули перерозподілу загальнодержавних 

податків, закріплених за місцевими бюджетами 

Збільшення 

самостійності 

місцевих 

бюджетів 

Перегляд та визначення переліку власних та делегованих повноважень; 

надання органами місцевого самоврядування більших повноважень в 

напрямку розробки та реалізації різноманітних програм соціально – 

економічного розвитку. 

Реформування 

бюджетного 

процесу 

Перехід на середньострокове бюджетне планування та бюджетування, 

орієнтоване на результат, головним інструментом якого є програмно- 

цільовий метод управління, що впливає на усунення недоліків затратної 
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 моделі формування бюджетів та слугує ефективним механізмом 
організації бюджетних витрат. 

 
Податкові 

зміни 

Передання в розпорядження місцевих органів влади частково 

загальнодержавних податків (ПДВ та податок з прибутку підприємств); 

внесення змін у податкове законодавство щодо розширення можливостей 

органів місцевої влади відносно місцевого оподаткування; обмеження 
переліку пільг 

 
Підвищення 

інноваційно- 

інвестиційного 

розвитку 

регіонів 

Залучення інвесторів шляхом зниження рівня оподаткування капіталу; 

розробка та запровадження дієвих податково-бюджетних важелів щодо 

зацікавленості місцевих органів самоврядування в інноваційно- 

інвестиційному економічному розвитку всіх регіонів і особливо – 

депресивних; створення сприятливих умов для впровадження 

інноваційних  проектів  шляхом  створення  індустріальних  парків, 

розробки системи стимулів та податкових пільг для їх учасників; 

реалізація інфраструктурних проектів. 

 

Соціально- 

економічні 

зміни 

Продовження впровадження механізму партисипативного бюджетування 

з метою підтримання громадських ініціатив та покращення благоустрою 

територій; підвищення довіри населення до влади за рахунок збільшення 

прозорості владних дій та повного звітування перед громадськістю, а 
також усунення впливу корупційних факторів. 

 
 

Для підвищення якості управління фінансовими потоками місцевих бюджетів наразі 

доцільно розробити систему раціонального розподілу фінансових ресурсів між державним та 

місцевими бюджетам, надати більшої самостійності органам місцевого самоврядування для 

стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів, а отже, й держави загалом, а також 

посилити контроль за використанням бюджетних коштів. 

Список використаних джерел: 

1. Офіційний сайт «Відкритий бюджет». URL: https://openbudget.gov.ua/local- 

budget/16203100000/info/indicators 
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