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СЕКЦІЯ 1. СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА РОЗВИТОК ГЛОБАЛЬНОЇ 
ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ 

 

Князева М.В., студентка 

Кременчугский национальный университет имени М. Остроградского 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Глухова В.И. 

 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ СИСТЕМ 
 

Обостряющаяся демографическая ситуация обуславливает переход от ус-

тоявшейся пенсионной системы к наиболее современной, которая отвечала бы 

всем необходимым требованиям. Мировые пенсионные системы можно клас-

сифицировать на распределительную, накопительную и смешанную модель в 

зависимости от принципов формирования их денежных фондов (табл. 1) [1,2]. 

 

Таблица 1 

Классификация пенсионных систем 

Основной принцип функционирова-

ния пенсионных фондов 
Страны 

Уровни пенсионной системы 

I 

Соц. 

гарантия 

гос-ва 

II 

Накопи-

тельный 

элемент 

III 

Система 

НПО   

Распределительные 

фонды 

Распределитель-

ные 

Австралия, 

Украина 
+ - 

Средний 

уровень 

Фондируемо - 

распределитель-

ные 

Франция, Канада + + 
Высокий 

уровень 

Частично накопи-

тельные фонды 

Солидарно - на-

копительные 
Россия, Польша + + 

Средний 

уровень 

Накопительные 

– солидарные 

США 

Германия 

+ 

+ 
+ 

Средний 

уровень 

Условно нако-

пительные  

Япония, Англия, 

Австралия 
+ + 

Средний 

уровень 

Накопительно - 

централизованые 

фонды 

Провиденциаль-

ные 
Казахстан 

+ + 

Средний 

уровень 

Индивидуаль-

ные счета 

Боливия, Чили, 

Сальвадор, Мек-

сика 

Низкий 

уровень 

Накопительно - децентрализованые 

фонды 

Индия, Китай 

Шри-Ланка 
- + 

Низкий 

уровень 

 

Как видно из табл. 1, многие страны обеспечивают социальные выплаты, 

гарантированные государствами на различных основаниях:  

- во Франции, Канаде, США, Казахстане, Боливии, Чили, Сальвадоре, Мексике 

и др. при наступлении пенсионного возраста;  

- в России, Польше, Японии, Англии, Австралии при наличии определенного 
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трудового стажа.  

Не все системы пенсионного обеспечения имеют гарантированные соци-

альные минимальные выплаты лицам нетрудоспособного возраста. Например, в 

Индии, Шри - Ланке, Китае единственным источником доходов в таких систе-

мах является накопительный элемент.  

Накопительный элемент присутствует во многих пенсионных системах и 

формирует большую часть доходов пенсионеров. Во Франции и Канаде такие 

фонды имеют распределительный характер, в США и Германии средства нако-

пительной части имеют целевой характер. Как правило, они инвестируются в 

производство, что позволяет не только получить прибыль в долгосрочном пе-

риоде, но и способствовать экономическому развитию страны. В России и 

Польше страховые вносы идентифицируются в системе учета и инвестируются 

с целью дальнейшей индексации. 

Как показывает опыт развитых стран, эффективная система пенсионного 

обеспечения должна основываться на оптимальном сочетании деятельности го-

сударства и рыночных институтов. Смешанная пенсионная система имеет ряд 

преимуществ над чисто распределительной: 

- справедливое начисление пенсионных выплат согласно взносам в пенсионный 

фонд на протяжении трудовой деятельности; 

- увеличение коэффициента замещения, что способствует росту благосостояния 

лиц нетрудоспособного возраста. 

Переход к накопительной системе выплат -  долгий и трудоемкий про-

цесс, который связан не только с психологическим аспектом, воспитанием пен-

сионной культуры у граждан, но и материальным (финансовым обеспечением).  

Для финансирования пенсионных выплат в переходном периоде в разных 

странах использовались следующие меры:  

- частичное сохранение распределительной системы, когда часть собранных от-

числений шла на выплаты нынешним пенсионерам (в Польше, Венгрии, Шве-

ции и Уругвае и как предполагается в России);  

- увеличение размера обязательных отчислений с фонда оплаты труда (в боль-

шинстве развитых стран);  

- формирование доходов из различных источников (например, лотереи в Китае 

или НДС в Аргентине);  

- использование профицита местных бюджетов или социальных фондов на му-

ниципальном уровне (Чили);  

- использование доходов от приватизации для финансирования текущих пенси-

онных обязательств (в Перу, Боливии и Польше);  

- краткосрочные заимствования с последующим погашением при достижении 

профицита в накопительной системе в долгосрочном периоде. Многие страны 

использовали этот инструмент для временного перераспределения расходов на 

финансирование пенсионной системы [1].  

Мировая тенденция демографических изменений способствует переходу 

многих стран от распределительной модели к преимущественно накопитель-

ной. Опыт реформирования пенсионной системы России и Польши является 
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наиболее реальным для Украины. 

 

Список використаних джерел: 
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2. Волошина А. Ю. Мировой опыт развития пенсионных систем: общемиро-

вые тенденции и межгосударственные различия // автореф. дис. на соиск. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА 

В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ 

 

Починаючи з 2014 року в Україні вступає в силу новий податок на неру-

хомість. Саме він, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

по запевненням влади, стане основним механізмом оподаткування розкоші і 

джерелом надходжень до місцевих бюджетів. Про необхідність введення цього 

податку спеціалісти з оподаткування та політики вели розмови вже не один рік, 

Верховна Рада переносила дати, але тільки з введенням в дію Державного ре-

єстру речових прав на нерухоме майно новий податок став реальністю. 

Згідно статті 265 Податкового Кодексу (ПК) України платниками податку 

є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єк-

тів житлової нерухомості. До об’єктів житлової нерухомості належать: 

 житлові дома, призначені для постійного проживання, житлові дома сади-

бного типу; 

 прибудови до житлових будинків; 

 квартири; 

 котеджі; 

 кімнати в багатородинних або комунальних квартирах; 

 дачні та садові будинки.  

Базою оподаткування є житлова площа об'єкта житлової нерухомості, в 

тому числі його часток. 

Податок сплачується 1 раз на рік фізичними особами та щоквартально 

юридичними особами. Ставка податку встановлюється місцевими органами 

влади залежно від житлової площі об'єкта нерухомості (пп. 265.5.1 ПК). Для 

квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, a також житлових 

будинків, житлова площа котрих не перевищує 500 кв. метрів, ставки податку 

не повинні перевищувати 1% розміру мінімальної заробітної плати, встановле-

ної законом на 01 січня звітного (податкового) року, за квадратний метр площі. 
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Для апартаментів, житлова площа яких перевищує зазначений розмір, Кодек-

сом встановлено чітку ставку податку – 2,7% розміру мінімальної зарплати, 

встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року. Мінімальна зар-

плата на 01.01.2014 склала 1218 грн. Вартість нерухомості в розрахунок не бе-

реться. 

Фізичним особам – власникам житлової нерухомості згідно пп. 265.4.1 

ПК надаються пільги у вигляді зменшення бази оподаткування на 120 кв. мет-

рів для квартир і 250 кв. метрів для будинків. Тобто господарі житлових площ 

нижче відповідних меж податок на нерухомість платити не будуть. Зменшення 

бази надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується 

до об’єкту житлової нерухомості, в якому платник податків – фізична особа за-

реєстрований у встановленому законом порядку, або до будь-якого іншого 

об’єкту його житлової нерухомої власності – за вибором самого платника пода-

тків. 

Базу оподаткування податком на нерухомість визначає податкова служба. 

Згідно пп. 265.2.2 ПК України не є об’єктом оподаткування: 

– об'єкти житлової нерухомості, що знаходяться у власності держави або те-

риторіальних громад (їх загальній власності); 

– об'єкти житлової нерухомості, що знаходяться у зонах відчуження і безу-

мовного (обов'язкового) відселення, визначені законом; 

– будівлі дитячих будинків сімейного типу; 

– садовий або дачний будиночок, але не більше одного такого об'єкта на од-

ного платника податку; 

– об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним та прийомним 

родинам, в яких виховуються троє і більше дітей, але не більше одного та-

кого об'єкта на сім'ю; 

– гуртожитки. 

Розглянемо особливості оподаткування нерухомого майна в деяких краї-

нах. 

У Франції податок на нерухомість (taxe fonciere) виплачує власник неру-

хомості. Його розмір варіюється в залежності від типу власності і її місцезнахо-

дження. 

Оподатковувана база дорівнює 50% від річної орендної, кадастрової вар-

тості об'єкта нерухомості. Ставка податку встановлюється місцевими органами 

самоврядування, і варіюється залежно від регіону. Дуже усереднена ставка мо-

же дорівнювати 31,2 %. Таким чином, розмір податку розраховується шляхом 

множення бази оподаткування на ставку податку. 

Звільнення від сплати даного податку мають:  

 власники об'єктів нерухомості, розташованих в сільській зоні;  

 власники нових об'єктів нерухомості протягом 2 років, починаючи з мо-

менту здачі об'єкта в експлуатацію; 

 власники порожніх об'єктів нерухомості призначених для здачі в оренду, 

у разі, якщо виконуються всі 3 наступні умови: об'єкт пустує незалежно від ба-

жання власника, об'єкт пустує протягом 3 місяців поспіль, вакантність стосу-
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ється об'єкта в цілому. 

У Російській Федерації податок на майно регулюється Законом РФ від 

09.12.1991 р. №2003-1 «Про податки на майно фізичних осіб». Згідно цього за-

кону платниками податку на майно є власники житлового будинку, квартири, 

кімнати, дачі, гаражу, іншого приміщення, будівлі, споруди, а також частин у 

зазначеному майні. 

Податок на майно є місцевим, тому конкретні ставки податку встанов-

люються у кожному муніципальному утворенні, а зазначений закон лише вста-

новлює їх мінімальні та максимальні межі залежно від сумарної інвентариза-

ційної вартості об’єктів оподаткування: 

 до 300 000 руб (включно) – 0,1%; 

 від 300 000 до 500 000 руб (включно) – від 0,1% до 0,3%; 

 більше 500 000 руб – від 0,3% до 2%. 

Інвентаризаційна вартість – це відновлювана вартість з урахуванням зно-

су та динаміки зростання цін на будівельну продукцію, роботи та послуги.  

Сумарна інвентаризаційна вартість – це сума інвентаризаційних вартос-

тей будівель, приміщень та споруд, які є об’єктами оподаткування та розміщені 

на території представницького органу місцевого самоуправління, який встанов-

лює ставки за цим податком. 

Звільнення від сплати даного податку мають окремі категорії громадян 

(пенсіонери, інваліди, Герої країни, учасники війн, колишні військові та ін.). 

Щорічний податок на нерухомість у Німеччині об'єднується із земельним 

податком і становить від 0,5% до 1,5% від кадастрової вартості житла. Не об-

кладаються податком об'єкти дешевше €120 тис. для фізичних осіб і дешевше 

€20 тис. для юридичних осіб.  

Всі власники нерухомості в США щорічно платять податок на нерухо-

мість – Tax Fee. Його величина визначається з розрахунку ринкової вартості і 

коефіцієнта, визначеного міською владою. Середня величина річної виплати 

може коливатися в межах $8 – $13 за кожну $1000 оціночної вартості. Кожне 

місто визначає порядок виплат. У штаті Флорида податок на нерухомість ста-

новить 1–5% (залежить від міста і його потреб) і встановлюється міськими ор-

ганами влади щороку. Оціночна вартість не завжди збігається з ціною придбан-

ня будинку – вона може бути як вище (в 1,7–1,8 рази), так і нижче. Оціночна 

вартість розраховується за спеціальними методиками і в основному базується 

на собівартості будівництва будинку. 

Нерухомість в Італії обкладається щорічним податком у 0,4–0,7% від ка-

дастрової вартості об'єкта. Податок на елітну нерухомість розраховується за 

іншою, більш складною, формулою, але також не перевищує цього значення. 

В Іспанії податок на нерухоме майно на рік становить 0,5–2% від кадаст-

рової вартості житла, яка приблизно в 10–15 разів менше ринкової. 

У Чехії податок на нерухомість розраховується залежно від площі і місця 

розташування об'єкта (€ 25–50 на рік). 

Всі фізичні та юридичні особи, які є власниками житла в Чорногорії, що-

річно повинні платити податок на майно, який складає 0,08-0,8% від кадастро-
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вої вартості об'єкта. Чим більше площа будинку або квартири, тим вищий пода-

ток. Так, податок на квартиру площею 80 кв. м складе € 200 на рік. 

На відміну від інших країн у Великобританії немає щорічного податку на 

володіння власністю. Власники (орендарі) нерухомості платять муніципальний 

податок, який йде на утримання поліції, шкіл, прибирання вулиць. 

Як свідчить практика, податок на нерухомість є в більшості країн світу. В 

багатьох країнах сума податку залежить від вартості майна, а не лише від його 

площі, що є логічним, адже однакові за площею квартири в різних населених 

пунктах країни або навіть в різних районах міст мають різну вартість. Ураху-

вання цього фактору дозволить збільшити надходження до бюджетів усіх рівнів 

та спрямувати отримані кошти на розвиток населених пунктів в Україні. 

 

 

 

 

Рязанова Н.С., к.е.н., доцент 

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 

 

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ  

В УМОВАХ СУЧАСНОГО ІНФРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 
«Якщо країні вдається пришвидшити економічний 

прогрес, але її ключові інститути відстають, 

цей дисонанс, в решті решт, обмежує можливості 

створення національного багатства». 

Елвін та Хейді Тоффлери 

Людство розвивається нині у формі інформаційного суспільства, у якому 

корпорації є ключовими економічними агентами національного та світового 

ринкового господарства. Їхні яскраві представники – транснаціональні корпо-

рації (ТНК), налічуючи більше 82 тисяч та маючи більше 810 тисяч афілійова-

них структур у різних країнах світу, забезпечують зайнятість більше 77 млн. 

чол.  

Вихідною передумовою пізнання корпоративних фінансів є чітке розу-

міння корпорації як «інституційної (господарської) одиниці», що функціонує в 

певному фінансово-економічному правовому середовищі. Міжнародна спільно-

та використовує класифікацію суб’єктів господарювання ринкової економіки, 

що розроблена Комісією ООН зі статистики (United Nations Statistical 

Commission, UNSC), і саме на ній будується міжнародна Система національних 

рахунків (System of National Accounts, SNA), остання редакція якої була здійс-

нена 2008 року. На основі SNA країни розробляють національні класифікатори. 

В Україні перехід до системи національних рахунків стартував на початку 

1990-х, а 2005 року затверджено Класифікатор інституційних секторів економі-

ки. Міжнародною Системою національних рахунків введено поняття «інститу-

ційної одиниці», тобто господарської одиниці, яка здатна від свого імені воло-

діти активами, приймати зобов’язання, брати участь у господарській діяльності 

та вступати в економічні відносини з іншими інституційними одиницями. Чо-
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тири ознаки інституційної одиниці полягають у тому, що вона:  

− має право від свого імені володіти товарами та активами, у тому числі фінан-

совими,  та обмінюватись ними з іншими інституційними одиницями; 

− може приймати економічні рішення та брати участь у фінансово-

господарській діяльності, за яку несе пряму відповідальність та підзвітна за-

кону; 

− здатна приймати зобов’язання від свого імені та укладати угоди щодо майбу-

тньої діяльності; 

− повинна мати повний набір рахунків (включаючи баланс активів, фінансових 

зобов’язань та власного капіталу) і, якщо знадобиться, у неї повинна існувати 

можливість складати змістовний з економічної точки зору набір рахунків . 

Згідно міжнародної Системи національних рахунків поняття «корпора-

ція» є ширшим, порівняно з юридичним визначенням корпорації, і включає бі-

льше коло юридичних осіб, а саме: корпоратизоване підприємство, державна 

компанія і корпорація, приватна компанія, компанія з обмеженою відповідаль-

ністю, партнерство з обмеженою відповідальністю, компанія з акціонерним ка-

піталом. Крім того, поведінка деяких некорпоративних підприємств, що нале-

жать домашнім господарствам або органам державної влади, аналогічна пове-

дінці корпорацій, і тому такі підприємства розглядаються як квазікорпорації 

(quasi-corporations), якщо у них є повний набір рахунків. Отже, міжнародною 

класифікацією розширена семантика поняття «корпорація» і встановлюється, 

що корпорація є узагальнюючим поняттям, під яким розуміються юридичні 

особи, що створюються спеціально з метою виробництва товарів і послуг та їх-

нього продажу на ринку, і які є джерелами прибутку чи іншої фінансової виго-

ди для свого власника (власників). Власники корпорації мають повноваження 

призначати директорів, що відповідальні за управління корпорацією .  

Специфічною особливістю, домінантою корпоративних фінансів є те, що 

у процесі функціонування фінансових відносин корпорації, формування, вико-

ристання та руху капіталу створюються умови зростання вартості її активів. 

Специфічне суспільне призначення корпоративних фінансів полягає у тому, що 

у процесі функціонування фінансових відносин корпорації створюються умови 

для руху капіталу і тим самим уможливлюється зростання вартості її активів. 

Виявивши суспільне призначення корпоративних фінансів як економічної кате-

горії, можна перейти до виокремлення і визначення їх функцій.  

Базуючись на новому баченні взаємозв’язку корпоративних фінансів з ру-

хом капіталу, особливостями розвитку сучасного інформаційного суспільства і 

відповідно атрибутивної концепції інформації, автор вважає, що корпоратив-

ним фінансам об’єктивно притаманні наступні дві функції – вартісноформуюча 

та інформаційна.   

Капітал є тим ресурсом, рух якого опосередковується функціонуванням 

фінансових відносин корпорації з іншими економічними агентами. Саме завдя-

ки руху капіталу реалізується те, заради чого функціонують корпоративні фі-

нанси – зростання вартості активів корпорації, тобто вартості самої корпорації. 

Окрім того, що капітал, як ресурс корпоративних фінансів, характеризується 
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здатністю зростати у своїй вартості (капіталізуватись, накопичуватись),  він є 

ресурсом, що використовується у фінансових відносинах корпорації з іншими 

економічними агентами як засіб платежу. Отже, у взаємовідносинах корпорації 

з іншими суб’єктами економічних відносин капітал, як ресурс корпоративних 

фінансів, слугує засобом накопичення (капіталізації) та платежу. З цих позицій 

корпоративні фінанси виражають грошові відносини корпорації з широким ко-

лом різних економічних агентів, змістом яких є рух капіталу пов’язаний зі збі-

льшенням вартості активів корпорації, тобто вартості самої корпорації.   

Корпоративним фінансам об’єктивно притаманна також інформаційна 

функція. Відомо, що згідно атрибутивної концепції інформації, остання є влас-

тивістю матерії. Саме інформація визначає параметри руху матеріального світу, 

на ній будуються всі його взаємодії у природі та суспільстві. Сутність інформа-

ційної функції фінансів корпорації полягає у тому, що її фінансові взаємовідно-

сини завжди несуть у собі різноманітну інформацію про рух мінової вартості 

капіталу, яким користується корпорація, та про збільшення вартості активів та-

кої корпорації. Фінансові відносини корпорації, суттю яких є рух капіталу, зав-

жди несуть у собі інформацію про формування, розподіл та використання капі-

талу, його вартісні характеристики, фізичну структуру та інше. У свою чергу, 

фінансовий менеджмент корпорації, розуміючи внутрішні особливості та влас-

тивості інформаційної функції, і використовуючи її потенційні можливості, має 

змогу сприяти зменшенню невизначеності у сфері корпоративних фінансів. Ві-

дбувається це шляхом надання інформації про корпоративні фінанси її корис-

тувачам і прийняття ефективних управлінських рішень. 

Реалізується інформаційна функція корпоративних фінансів у ході реєст-

рації, накопичення, обробки, підготовки інформації користувачам та наступних 

їхніх дій з одержаною інформацією. Завдяки унікальній особливості фінансових 

відносин корпорацій бути вираженими у вартісному вимірі (тобто грошовому 

еквіваленті), що по суті є універсальним параметром, інформація, яка міститься 

в корпоративних фінансах, може не тільки багаторазово переноситись на інші 

носії, оброблятись та піддаватись математичній обробці, зберігаючи при цьому 

свою інформативність, але вона може також порівнюватись у просторі та часі. 

Саме на основі такої унікальної властивості корпоративних фінансів прийма-

ються необхідні управлінські рішення в сфері фінансового контролінгу, бюдже-

тування, планування та прогнозування фінансової діяльності корпорації. 

Обидві функції корпоративних фінансів – вартісноформуюча та інформа-

ційна – тісно між собою пов’язані. Наявність належної фінансово-економічної 

інформації та її ефективний обмін є передумовою сталого розвитку корпорації. 

Лише зменшуючи невизначеність економічних відносин корпорації можна мі-

німізувати або навіть повністю виключаючи ризики в її діяльності. Забезпечу-

ючи необхідний рівень поінформованості серед зацікавлених у корпоративних 

фінансах осіб, корпорація може досягати зростання ринкової вартості своїх ак-

тивів. Належна інформація є запорукою стійкості як корпоративних фінансів, 

так і ринкової економіки в цілому.  

 



16 
 

Список використаних джерел: 

1. Демин, А. И. Информационная теория экономики: Макромодель / А. И. Де-

мин. - М. : Палев, 1996. - 347 с. 

6. Карминский, А. М. Информатизация бизнеса / А. М. Карминский, П. В. Не-

стеров. - М. : Финансы и статистика, 1997. - 415 с. 

7. Крисоватий А.І., Федосов В.М., Рязанова Н.С. Корпоративні фінанси в кон-

тексті викликів сучсної інноваційної економіки. - Фінанси України. 2013 р., 

№ 9, с.7-27. 

8. Наказ держкомстат "Про затвердження Класифікації інституційних секторів 

економіки України",  від 18.04.2005 N 96. 

10. Постанова КМУ «Про впровадження системи національних рахунків" від 

28.12.1992 р. № 727. 

7. Рязанова Н.С. Інформаційна функція корпоративних фінансів: її розуміння у 

світлі сучасного бачення сутності інформації. – Формування ринкових від-

носин в Україні. Науково-дослідний економічний інститут Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України, 2013 р., № 6.  

12.Рязанова Н.С. Теоретичні аспекти корпоративних фінансів: нові підходи. – 

Ринок цінних паперів України. 2013, № 1-2. С. 3-10.   

13.Рязанова Н.С. Фінансове рахівництво. Навч. Посібник. – К.: Знання-Прес, 

2002. – 246 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 

14. Федосов В.М., Рязанова Н.С. Концептуальні питання теорії корпоративних 

фінансів. – Ринок цінних паперів України. Науковий, виробничо-

практичний журнал. 2013, № 3-4. С. 39-55. 

15. System of National Accounts 2008. – New York, 2009, p. 662.  

 

 

 

 

Ховрак І.В., к.е.н., доцент 

Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського 

 

ПЛАТІЖНІ КАРТКИ: ВІТЧИЗНЯНА ТА СВІТОВА ПРАКТИКА 

ВИКОРИСТАННЯ 

 

Варто відмітити, що популярність платіжних карт зростає з кожним ро-

ком, чому сприяє динамічний розвиток інфраструктури з прийому до оплати 

банківських карт і новації у сфері платіжних технологій, пов’язані з розширен-

ням спектру банківських послуг з їх використанням. На сьогодні платіжні карт-

ки класифікують за наступними ознаками: технологія вироблення, термін вико-

ристання, тип договірної системи, механізм розрахунків, схема використання, 

спосіб використання, платіжна система, залежність від емітента, спосіб нане-

сення ідентифікаційної інформації.  

Платіжні картки є найпопулярнішими безготівковими платіжними ін-

струментами в Європейському Союзі (карткові платежі представляють 41 % 
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всіх безготівкових роздрібних платежів). Ступінь використання платіжних кар-

ток в ЄС становить 1,44 карти на душу населення; а 63 % випущених карт є де-

бетовими, вартість угод платіжних карток перевищила 1,9 трильйон євро. У 

2011 році загальна вартість угод платіжних карт склала 15,2 % від ВВП ЄС, по-

рівняно з 9,5 % в 2001 році. Топ-7 держав за обсягами використання платіжних 

карток: Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Іспанія, Швеція, Нідерланди 

[1, с. 12, 100]. 

В Україні ринок платіжних карток активно розвивався протягом остан-

нього десятиліття, проте гoтівка залишається основним інструмeнтом прове-

дення роздрібних еконoмічних операцій і головним конкурeнтом платіжних 

кaрток. Поступово розвиток банківської системи, зростання доходів населення 

та поширення міжнародних платіжних систем на українському ринку забезпе-

чило збільшення кількості банків-членів роздрібних платіжних систем та дер-

жателів карт. Станом на 01.01.2013 року загальна кількість платіжних карток, 

які знаходяться в обігу, становила 69826 тис. од., із них кількість активних кар-

ток складає 33106 тис. од. [2]. Це зумовило зростання багатьох супутніх показ-

ників, таких як: кількість банкоматів, кількість терміналів та інші. Лідером се-

ред банків за випуском платіжних карток є ПАТ КБ «Приватбанк», станом на 

01.01.2013 року він випустив понад 35 млн. карток та АТ «Ощадбанк» – понад 

10 млн. од. карток. Лідером серед областей України по використанню кількості 

платіжних карток та інфраструктури їх обслуговування станом на 01.01.2013 р. 

є Дніпропетровська область, в даній області нараховується 3 378 580 од. карток 

та 3 399 од. банкоматів, Донецька область: 3 245 953 од. карток та 3 582 од. ба-

нкоматів, а також м. Київ: 4 430 917 од. карток та 4 566 од. банкоматів. 

Проте, не зважаючи на позитивну тенденцію щодо збільшення обсягів 

платежів та електронних розрахункових повідомлень, виникають проблеми по-

дальшого розвитку системи безготівкових розрахунків, оскільки кожна з форм 

розрахунків має свої переваги і недоліки. Мотивами та перевагами від викорис-

тання платіжних карток є: економія часу та перехід від користування готівкою 

до електронних платежів і розрахунків; маркетингові пропозиції банків; зруч-

ність та сучасність розрахунків; швидкість доступу до готівки за кордоном; до-

датковий дохід; психологічний комфорт; захист грошей; регулярне одержання 

повної інформації про зроблені операції тощо.  

Недоліками та загрозами використання є: використання картки лише у 

великих населених пунктах та небажання персоналу приймати платіжні картки 

у торговельних точках; виплата комісійних за знаття готівки у банкоматах ін-

ших банків; затримки зі здійсненням карткових операцій у випадках загальної 

кризи або проблем у конкретному банку; можливість використання картрахун-

ку іншими особами: шахраями, зловмисниками та ін.; потрапляння у кредитну 

«пастку» та неможливість виплатити легко отриманий кредит тощо. 

Отже, розвиток системи безготівкових розрахунків з використанням бан-

ківських пластикових карток є одним з основоположних напрямів розвитку 

платіжної системи України. Проте, також варто звертати увагу на нові техноло-

гії та послуги: безконтактні платіжні карти (один з найбільш перспективних на-
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прямків ринку платіжних карт та сучасна інноваційна послуга, що дозволяє 

швидко і просто сплачувати покупки; здійснювати комфортні та безпечні роз-

рахунки; а також є універсальним засобом платежу);  платежі за допомогою 

смартфонів з використанням технології NFC; система безконтакних платежів 

PayPass; QR-коди для оплати рахунків (двомірний штрихкод, що надає інфор-

мацію для швидкого її розпізнавання за допомогою камери на мобільному те-

лефоні та дозволяє: здійснювати вхід у інтернет-банк; знімати готівку без карт-

ки; прискорювати оплату покупок; одержувати інформацію про послуги); елек-

тронні системи прийому платежів (EasyPay, Web-Money, Transfer, Paycash, 

Portmone, Rupay, Paypal); термінали швидкого обслуговування (дозволяють клі-

єнту самостійно отримати цілий ряд стандартних банківських послуг) та плате-

жі за допомогою IBox. 

Також треба зауважити, що сучасне постіндустріальне суспільство та 

епоха суцільної автоматизації не оминуло жодну галузь людської діяльності, а 

тим більше – сферу найбільш потужних фінансових посередників – банків. 

Упровадження в Україні сучасних технологій розрахунків є позитивним зру-

шенням на шляху до розвитку економіки та імплементації світового досвіду. 
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ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН 

 

Волошина О.В., старший викладач 

Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського 

Демченко Т. 

Національний університет державної податкової служби України 

 

ПОРІВНЯННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ОБЛАСНИХ БЮДЖЕТІВ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ТА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ 

 

Виконання дохідної частини місцевих бюджетів з кожним роком стика-

ється зі все більшими труднощами. Причинами такої ситуації є доведення пла-

нів, що є завідома не можливими до виконання. Метою даного дослідження є 

вивчення стану формування дохідної частини обласних бюджетів у порівнянні 

на прикладі Полтавської та Кіровоградської областей. 

Рівень дохідної та витратної частини місцевих бюджетів зумовлюється 

потенціалом економічного розвитку території, на якій він формується. У 

зв’язку з цим, доречно порівняти розвиток Полтавського та Кіровоградського 

регіонів. Основні характеристики областей по відношенню до загальних показ-

ників по Україні представлено у таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика Полтавської та Кіровоградської областей 
Питома вага області в економіці України Полтавська Кіровоградська 

Чисельність населення 3,2% 2,2% 

Продукція промисловості
 

5,5% 1,1% 

Валова продукція сільського господарства
 

6,0% 4,0% 

Оборот роздрібної торгівлі
 

2,6% 1,6% 

Отже, Полтавська область, у порівнянні з Кіровоградською, має дещо бі-

льший потенціал щодо формування дохідної частини бюджету, однак і більше 

напрямків щодо його споживання. 

Відповідно до статті 9 Бюджетного кодексу України доходи місцевих бю-

джетів класифікуються за такими розділами: податкові надходження; неподат-

кові надходження; доходи від операцій з капіталом; трансферти. 

Склад та структуру доходів бюджетів у розрізі представлених груп наве-

демо у таблиці 2. Як бачимо з таблиці, найбільшу частку у бюджетах обох об-

ластей займають офіційні трансферти, що підтверджує високий рівень центра-

лізації у розподілі доходів бюджету. В Кіровоградській області їх рівень скла-

дає 84% всіх надходжень а у Полтавській трохи менше – близько 75%. Практи-

чно відсутніми є доходи від операцій з капіталом. 

Загалом, доходи Полтавського бюджету переважають доходи бюджету 

Кіровоградської області на 772 млн.грн або на 36%, тоді як власні доходи Пол-

тавської області в 2 рази переважають доходи Кіровоградської області. 
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Далі більш детально співставимо доходи бюджетів у розрізі окремих 

груп. В першу чергу вивчимо структуру податкових надходжень (табл3.) 

 

Таблиця 2 

Склад надходжень бюджетів Полтавської та Кіровоградської областей 

 

Кіровоградська  

область 
Частка у 

загальних 

доходах, % 

Полтавська 

область 
Частка у 

загальних 

доходах, % всього 

на 1 жите-

ля всього 

на 1 жите-

ля 

Податкові надходжен-

ня: 332696,6 334,3 15,58 702670,0  475,7 24,16 

Неподаткові надхо-

дження 15582,6 15,7 0,73 30657,0  20,8 1,05 

Доходи від операцій з 

капіталом   5,0 0,0 0,00 0,5  0,0 0,00 

Офіційні трансферти   1787223,3 1795,8 83,69 2170408,4  1469,3 74,64 

Усього 2135507,5 2145,8 100,00 2907883,5  1968,5 100,00 

 

Таблиця 3 

Структура податкових надходжень бюджетів областей 

 

Кіровоградська  

область 

Частка у 

загальних 

доходах, % 

Полтавська 

область 

Частка у 

загальних 

доходах, % 

Податкові надходження: 332 696 600,00 100,00 702 670 000,00 100,00 

Податки на доходи, податки на прибуток, 

податки на збільшення ринкової вартості 
297 810 000,00 89,51 655 255 800,00 93,25 

Податок на доходи фізичних осіб 297 288 700,00 89,36 655 083 300,00 93,23 

Податок на прибуток підприємств та фінан-

сових установ комунальної власності 
521 300,00 0,16 172 500,00 0,02 

Збори та плата за спеціальне використання 

природних ресурсів  
34 886 600,00 10,49 47 414 200,00 6,75 

Збір за спеціальне використання лісових 

ресурсів  
464 100,00 0,14 1 027 800,00 0,15 

Збір за спеціальне використання води  15 388 500,00 4,63 10 136 500,00 1,44 

Плата за користування надрами  19 000 000,00 5,71 36 235 100,00 5,16 

Плата за використання інших природних 

ресурсів   
34 000,00 0,01 14 800,00 0,00 

 

В обох бюджетах основним податком є податок на доходив фізичних 

осіб. Однак для Кіровоградської області більше характерні збори за спеціальне 

використання природних ресурсів, а для Полтавської частка таких надходжень 

досить низька. Така структура податкових надходжень зумовлює значну залеж-

ність від одного джерела. До прикладу, під час політичної кризи перестали пра-

цювати промислові підприємства, які експортують продукцію на Росію це зу-

мовило падіння заробітної плати, а значить і податкові відрахування. 

Неподаткові надходження Полтавської області в 2 рази переважають над-

ходження Кіровоградської області. Структура неподаткових надходжень пред-

ставлена в таблиці 4. 

Як бачимо з таблиці, найбільше обидва бюджети отримують надходжень 

від адміністративних послуг на платній основі. Структура неподаткових надхо-

джень обох областей практично ідентична, в Полтавській області дещо більше 
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доходів отримали від власності та підприємницької діяльності. 

Такі ж самі складові формують спеціальний фонд бюджету. Тому далі 

проаналізуємо структуру доходів за спеціальним фондом (таблиця 5). 

 

Таблиця 4 

Структура неподаткових надходжень бюджетів областей 

 
Кіровоградська 

область 

Част-

ка  

Полтавська об-

ласть 

Част-

ка 

Неподаткові надходження 15 582 600,00 100,00 30 657 000,00 100,00 

Доходи від  власності та підприє-

мницької діяльності 
1 172 600,00 7,53 3 158 600,00 10,30 

Адміністративні збори та платежі, 

доходи від некомерційної госпо-

дарської діяльності  

14 115 000,00 90,58 27 233 400,00 88,83 

Плата за надання адміністратив-

них послуг 
13 015 000,00 83,52 25 593 400,00 83,48 

Надходження від орендної плати 

за користування цілісним майно-

вим комплексом та іншим держа-

вним майном   

600 000,00 3,85 1 010 000,00 3,29 

Плата за надані в оренду ставки, 

що знаходяться в басейнах річок 

загальнодержавного значення   

500 000,00 3,21 630 000,00 2,05 

інші неподаткові надходження   295 000,00 1,89 265 000,00 0,86 

 

Таблиця 5 

Структура доходів спеціального фонду 

 

Кіровоградсь-

ка  

область 

Частка у за-

гальних до-

ходах, % 

Полтавська 

область 

Частка у зага-

льних дохо-

дах, % 

Податкові надходження: 4 900 000,00 4,00 31 545 000,00 13,84 

Неподаткові надходження 41 121 300,00 33,54 56 953 463,00 25,00 

Доходи від операцій з ка-

піталом   
7 612 500,00 6,21 600 000,00 0,26 

Офіційні трансферти   68 980 200,00 56,26 138 756 600,00 60,90 

Усього 122 614 000,00 100,00 227 855 063,00 100,00 

 

Як бачимо, структура доходів спеціального фонду суттєво відрізняється 

за двома бюджетами. Податкові надходження у спецфонді Полтавської області 

займають майже 14%, тоді як у Кіровоградській менше 4%. Податкові надхо-

дження Полтавської області переважають Кіровоградську у 6 разів, а загальні 

доходи переважають в 1,8 рази. Однак, Кіровоградський бюджет містить доста-

тньо доходів неподаткового характеру, а часта офіційних трансфертів у них ме-

нша ніж в бюджеті Полтавської області. 

Отже, можна сказати, що більший потенціал Полтавської області зумовив 

і підвищені надходження до бюджету області. Однак важливо також відслідку-

вати наскільки фактично область зуміла зібрати заплановані доходи. Тому у 

таблиці 6 представлено аналіз виконання плану надходжень. 
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Таблиця 6 

Виконання плану доходів бюджетів областей 

 

Кіровоградська область Полтавська область 

затверджено 

розписом на 

звітний рік  

виконано за 

звітний пері-

од (рік) 

% 

вико-

нання 

затверджено 

розписом на 

звітний рік  

виконано за звіт-

ний період (рік) 

% 

вико-

нання 

Податкові надходження: 337 596 600 261 381 794 77,4 734 215 000  531 451 138,36  72,4 

Неподаткові надходження 56 703 900 57 464 641 101,3 87 610 463  109 565 518,05  125,1 
Доходи від операцій з капіта-

лом   7 617 500 5 355 248 70,3 600 500  802 810,80  133,7 

Офіційні трансферти   1 856 203 500 1 320 127 684 71,1 2 309 165 000  1 506 949 419,53  65,3 

Усього 2 258 121 500 1 644 329 367 72,8 3 131 590 963 2 148 768 886,74  68,6 

 

З таблиці бачимо, що бюджет Полтавської області за дохідною частиною 

не довиконано на 31%, а Кіровоградської – на 27%. Особливо значне недовико-

нання податкових надходжень, що зумовлено погіршенням економічної та по-

літичної ситуації в країні в цілому.  

Позитивним є перевиконання плану за неподатковими надходженнями у 

Полтавській області, однак Кіровоградська область має таке перевиконання на 

значно нижчому рівні. 

Також недоотримали бюджети офіційних трансфертів, які мають строго 

цільове призначення і це означає що сироти, інваліди і інші соціально незахи-

щені верстви населення недоотримують належних їм за законом виплат. 

Отже, незважаючи на те, що області близькі за розташування, рівнем 

природно-кліматичних умов господарювання вони мають різний рівень форму-

вання дохідної частини бюджетів. 

Так, один мешканець Полтавської області сплачує  475,7 грн на рік, а 

один кіровоградчанин на 141 грн менше. При цьому на одного мешканця Кіро-

воградської області держава виділяє 1795,8 грн., а на одного полтавчанина – на 

327 грн. менше. Це все свідчить про те, що політика централізованого форму-

вання і розподілу бюджетів себе не виправдовує і не досягає бажаного вирів-

нювання.  

Доведення плану доходів з верху також себе не виправдовує, оскільки рі-

вень невиконання плану у 2012 році по обох досліджуваних областях достатньо 

суттєвий. Полтавська область недоотримала доходів на 31%, Кіровоградська – 

на 27%.  

Основним доходом обласного бюджету виявлено податок з доходів фізи-

чних осіб. Певна логіка є в тому, що місцеві органи влади будуть біль пильно 

відслідковувати офіційне працевлаштування своїх мешканців, попри це наяв-

ність значних трансфертів з вищестоячих бюджетів цей стимул нівелює, бо при 

меншій наповненості власними доходами отримуємо більшу частку чужих до-

ходів.  

В цілому дослідження показало наявність суттєвих перекосів у форму-

ванні дохідної частини місцевих бюджетів як на рівні області так і на інших рі-

внях місцевого самоврядування. 

  



23 
 

Воронцова А., студентка 

Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Глухова В.І. 

 

ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ 

 

В наш час значна частина закладів охорони здоров’я функціонує в умовах 

неповноцінного фінансування, слабкого інформаційного та матеріального за-

безпечення. Необхідність реформи сфери охорони здоров’я підкреслюється не-

можливістю, з одного боку, забезпечити в існуючих умовах належне державне 

фінансування галузі, а з іншого – запровадити ефективні схеми для повноцінної 

конкуренції на ринку медичних послуг. 

Джерелами фінансування закладів охорони здоров'я вУкраїні є: кошти  

державного та місцевих бюджетів; кошти добровільного медичного страхуван-

ня;  кошти накопичувальних фондів територіальних громад і благодійних фон-

дів; благодійні внески;   кошти, одержані за надання платних медичних послуг, 

а також з інших джерел, не заборонених законодавством. 

Основним  джерелом є бюджетні асигнування. Загальний обсяг фінансу-

вання охорони здоров’я з державного та місцевих бюджетів щорічно збільшу-

ється. Так, у 2012 році він становив 58,5 млрд.грн., що на 16,8  млрд грн. (або на  

40,3%)  перевищує показник 2010 року, у тому числі: місцеві бюджети в обсязі 

47,1 млрд грн.  із зростанням на 46,7%, державний бюджет в обсязі 11,3  млрд.  

грн.  із зростанням на 54,7% [1]. 

Збільшення бюджетного фінансування сфери охорони здоров’я в основ-

ному було пов’язане з необхідністю підвищення заробітної плати медичним 

працівникам та індексом інфляції. Проте об’єктивного покращення забезпечен-

ня галузі не відбувається/ 

Вади  фінансового забезпечення  закладів  охорони здоров’я в Україні пе-

редусім полягають у наступному: 

− бюджетне фінансування практично йде на утримання інфраструктури і не 

− залежить від обсягу та якості наданих послуг; 

− досить незначні державні видатки на виконання державних (регіональних) 

програм є розпорошеними, тому − неефективними; 

− суперечливість статистичних даних і утрудненість обліку неофіційних ви-

трат на потреби сфери охорони здоров’я ускладнюють процес розрахунку та 

планування видатків держави. 

Основні концептуальні напрями реформування системи охорони здоров’я 

увійшли до Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспі-

льство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава», до Закону 

України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здо-

ров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги» (2011 р.). 

 Закон України «Про порядок проведення реформування системи охорони 

здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві» 
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(2011 р.) передбачає відпрацювання на базі пілотних регіонів основних 

підходів до реформування системи охорони здоров'я, їх моніторинг та оцінку 

для подальшого поширення на всю територію країни.  

Реформування медичної галузі включає такі основні напрямки: перший 

— перепрофілювання закладів охорони здоров’я, другий — зміна системи фі-

нансування охорони здоров’я. 

Перший напрямок передбачає реструктуризацію лікувальних закладів з 

урахуванням потреб кожного регіону — тобто об’єднання медичних закладів, 

перепрофілювання, скасування системи районних лікарень.  

Другий напрямок реформи – зміни в фінансуванні медичної галузі. Укра-

їнські лікарні нині отримують фінансування залежно від кількості ліжко-місць. 

Згідно зі статистикою, в Україні найбільша кількість стаціонарів у порівнянні з 

країнами ЄС. У Європі ж основне лікування — амбулаторне, перебування в 

стаціонарі — мінімальне навіть після серйозних операцій. 

Принцип фінансування ліжко-місць не дає стимулів для надання якісні-

ших послуг пацієнтові і не дозволяє зосередити бюджетні кошти у визначеному 

місці. Тому передбачений перехід до програмно-цільового методу виділення 

коштів.  

Звичайно, бюджетні кошти  мають бути основним джерелом фінансуван-

ня державних цільових програм охорони здоров'я населення та слугувати фі-

нансовим підґрунтям забезпечення населення загальнодоступною медичною 

допомогою в межах визначеного організаційного рівня надання медичної допо-

моги та гарантованого обсягу його медикаментозного і технологічного забезпе-

чення; 

З метою забезпечення прозорого механізму фінансування сфери охорони 

здоров’я доцільно: 

− визначити чіткий перелік гарантованих державою послуг з охорони здо-

ров’я; 

− виходячи з наявного обсягу фінансування створити проблемну комісію з 

економістів, фінансистів, юристів, медиків тощо для обрахунку вартості по-

слуг з охорони здоров’я;  

− запровадити механізми інноваційного фінансування  шляхом, зокрема, вве-

дення механізму цільового використання акцизних зборів на шкідливі для 

здоров’я продукти (алкоголь, тютюнові вироби)  на потреби охорони здо-

ров’я;  

− посилити  зв’язок між фінансуванням громадських закладів охорони здоро-

в'я та кінцевими результатами їх роботи. 

 

Список використаних джерел: 

1. Бюджетний моніторинг: аналіз виконання бюджету за 2007-1012 роки:  

[Електронний ресурс] / Режим доступу:  /www.ibser.org.ua 
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АНАЛІЗ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

У СКЛАДІ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ 

 

Податкова система України орієнтована на надходження непрямих пода-

тків, насамперед податку на додану вартість  (ПДВ), який має високу ефектив-

ність із фіскальної точки зору. Фіскально-ефективним цей податок вважається 

тому, що споживання є більш сталою величиною, на відміну від доходів чи 

прибутку. Широка база оподаткування, яка включає не тільки товари, але й ро-

боти і послуги, забезпечує надійність і стабільність бюджетних надходжень.  

Розглянемо динаміку надходжень ПДВ до бюджету України протягом 2007-

2012 рр. (табл 1). [1]. 

 

Таблиця 1 

Показники ПДВ у бюджеті  України за 2007-2012 рр. 
Показники Роки Темп 

росту  

2012 

/2007 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Доходи Держбюджету 

України, млрд. грн. 161,59 224,02 201,93 233,99 311,9 344,7 2,13 

ВВП, млрд грн 720,73 948,06 914,72 1082,5 1316,6 1408,8 1,9 

Податкові надходження 

бюджету, млрд. грн. 
116,67 167,88 148,9 166,87 261,6 274,7 2,3 

Податок на додану вар-

тість, млрд грн 
59,38 92,08 84,5 86,3 130,09 138,8 2,33 

Темп приросту обсягу на-

дходжень ПДВ, % 
+17,8 +55,1 -8,23 +2,13 +50,7 +6,70 - 

Частка ПДВ у доходах 

Державного бюджету, % 
36,75 41,10 41,85 36,88 41,71 40,27 - 

Частка ПДВ у ВВП, % 8,24 9,71 9,24 7,97 9,88 9,85 - 

Доходи зведеного бюдже-

ту України 
219,9 297,9 288,6 314,4 398,3 445,5 2,09 

Частка ПДВ у доходах 

зведеного бюджету, % 
27 31 29 27 33 31 - 

 

Як  свідчать дані  табл. 1.,  темп  росту ПДВ за 2007-2012 роки  (2,33)  ви-

переджає темп  росту  податкових надходжень,  доходів   державного і зведено-

го бюджетів України. Протягом 2009-2010 років спостерігається спад рівня на-

дходжень за цим податком, що певним чином пов’язано із скороченням обсягів 

внутрішнього споживання товарів та послуг, соціально-економічною нестабі-

льністю, накопиченням негативних явищ, пов’язаних із платіжною кризою, в 
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тому числі зростанням заборгованості з ПДВ. 

За статистичними даними, питома вага ПДВ стабільно є дуже значною і 

має тенденцію  позитивну відносно  доходів  як державного, так  і зведеного 

бюджетів України.. Також залишається найбільшою (близько  50%)  [2] серед 

інших і частка  ПДВ у податкових доходах  держбюджету.  

Незважаючи на  значну  фіскальну роль ПДВ, щодо  його обчислення  та  

сплати  сьогодні є чимало проблем, Серед чинників, які  найбільше впливають 

на цей податок  є: економічні процеси, нормативно-правове регулювання, реа-

льна ставка ПДВ, бюджетне відшкодування ПДВ, податкові пільги. Через  ная-

вні податкові пільги   бюджет втрачає значну суму доходів 

 Для  вирішення   деяких проблем  щодо оподаткування  податком на до-

дану вартість пропонуємо: 

- збільшити обсяги виробництва і споживання шляхом  розширення інвести-

ційної діяльності, що сприятимк  збільшенню надходжень ПДВ; 

- встановити диференційовані ставки ПДВ  на  окремі  товари, послуги, що 

призведе  до  більш справедливого стягнення  з «бідних» і «багатих», тобто 

до за гладження соціальної несправедливості податку, збільшивши наявний 

дохід для незаможних громадян. 

- переглянути різні податкових пільги з ПДВ і внести обмеження, щодо їх на-

дання; 

- використовувати при державному плануванні і прогнозуванні доходів бю-

джету різноманітні сучасні методи і підходи, зокрема, кореляційно-

регресивний аналіз, який не потребує розрахунку  бази оподаткування ПДВ. 

 

Список використаних джерел: 

1. http://www.ukrstat.gov.ua/ – Державна служба статистики України. 

2. http://kh.sts.gov.ua – Державна податкова служба України.  
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РИЗИКИ НАДХОДЖЕННЯ ПДФО: ФАКТОРИ ВПЛИВУ ТА ШЛЯХИ 

МІНІМІЗАЦІЇ 

 

Доходи місцевого бюджету є основним джерелом фінансового забезпе-

чення розвитку регіону. Тому виникнення ризиків недоотримання доходів може 

призвести до невиконання видаткової частини бюджету, недофінансування 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://kh.sts.gov.ua/sdpi-v-nashomu-regioni/71878.html
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державних програм та виникнення боргових зобов’язань. 

Аналіз структури доходів бюджету м. Кременчука за 2007-2012 рр. свід-

чить, що переважно має місце невиконання доходів. Найбільшу частку в дохо-

дах бюджету м. Кременчука складають податкові надходження,  а саме ПДФО. 

У результаті аналізу причинно-наслідкових зв’язків впливу факторів на виник-

нення ризиків, можна виділити наступні: обсяг ВРП, рівень зайнятості населен-

ня у всіх сферах економічної діяльності у  м. Кременчук, завищення доведених 

Міністерством фінансів України  планових показників, податкові пільги, лега-

лізація виплати заробітної плати, заборгованість по заробітній  платі, ставки 

податку, рівень інфляції фінансові результати підприємств м. Кременчука, змі-

ни бюджетно-податкового законодавства 

Одним із основних шляхів зменшення бюджетних ризиків місцевих бю-

джетів з урахуванням проведеного аналізу є посилення боротьби з тіньовим се-

ктором економіки. Неофіційна зайнятість та тінізація заробітної плати є ризи-

ком стабілізації доходів місцевого бюджету, зокрема податку з доходів фізич-

них осіб. Враховуючи визначені Міністерством економіки України рівні тініза-

ції за 2007-2012 рр. [1], на підставі офіційних даних статистики України [2] і м. 

Кременчука [3] обчислені втрати доходів місцевих бюджетів в Україні і м. 

Кременчуці за рахунок ПДФО (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Втрати ПДФО у зв’язку з існуванням тіньового сектору 
№ Показник 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Втрати ПДФО загалом по Україні, млн. грн. 

1 ВВП 720731 948056 913345 1082569 1302079 1408889 

2 ПДФО 34782,1 45895,8 44485,3 51029,3 54065,1 61066,016 

3 Обсяг ВВП у тіні 273877,8 379222,4 411005,3 476330,4 611977,1 619911,16 

4 
Частка ПДФО у ВВП 

((2:1)*100%) 
4,83% 4,84% 4,87% 4,71% 4,15% 4,33% 

5 

Втрати ПДФО у зв’язку 

з існуванням тіньового 

сектору ((3*4)/100%) 

47999,3 18358,32 20018,39 22452,89 25410,6 26869,05 

Втрати ПДФО по м. Кременчук, млн. грн. 

6 ВРП 28355 34118 33629 44291 52252 56538,25 

7 ПДФО м. Кременчук 203,35 282,68 233,51 297,90 362,78 403,94 

продовження табл. 1 

8 Обсяг ВРП у тіні 10774,90 13451,60 15353,10 19488,04 24558,44 24876,83 

9 
Частка ПДФО у ВРП 

((7:6)*100%) 
0,72% 0,83% 0,69% 0,67% 0,69% 0,71% 

10 

Втрати ПДФО у зв’язку 

з існуванням тіньового 

сектору ((8*9)/100%) 

77,272 127,21 93,4 131,08 170,51 177,73 

 

Обсяги втрат від недоотримання ПДФО по Україні становлять 26869,05 

млн. грн., і за відповідними підрахунками, втрати ПДФО бюджету м. Кремен-

чука склали 177,73 млн. грн. Так як недонадходження ПДФО до місцевого бю-

джету у 2012 р. склало 19,48 млн. грн., або  4,6% від запланованого показника, 
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то виведення з тіні 11% розрахованого обсягу ПДФО забезпечило б додаткове 

джерело його надходження, і відповідно виконання місцевого бюджету. 

Серед основних напрямів детінізації оплати праці можна виділити насту-

пні: зменшення навантаження на оплату праці податками та страховими внес-

ками, посилення зв’язку між фактично сплаченими страховими внесками та ро-

зміром пенсійного забезпечення, перерозподіл розмірів страхових внесків між 

працюючим та роботодавцем, підвищення відповідальності за ухилення від 

сплати податків, вдосконалення шляхів адміністрування податків, підвищення 

якості соціальних послуг тощо. 

Також заходами щодо мінімізації ризиків надходження ПДФО є підви-

щення зайнятості населення, збільшення  обсягів реалізації, зменшення забор-

гованості з виплати заробітної плати, скорочення обсягу податкових пільг та ін. 
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МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ ЯК СКЛАДОВА ДОХОДІВ БЮДЖЕТІВ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

В умовах переходу до ринкової економіки одним із визначальних напря-

мів державної бюджетної політики України є фінансова децентралізація. Розви-

ток місцевого самоврядування, збільшення видаткових повноважень місцевих 

органів влади потребує адекватного зростання фінансових ресурсів для збере-

ження виконання їх функцій, як власних, так і делегованих. Відповідно, особ-

ливої актуальності набувають питання щодо формування дохідної бази  місце-

вих бюджетів, важливою складовою яких є міжбюджетні трансферти. 

 Аналіз  статистичних даних свідчить, що Україна  сьогодні має вищий 

порівняно з країнами ЄС показник залежності місцевих бюджетів від трансфер-

тів з Державного бюджету. Так, якщо у 2007 році частка міжбюджетних транс-

фертів у доходах місцевих бюджетів складала 43,3%, то в 2012 році – майже 

54%. У більшості країн ЄС ця частка є набагато нижчою (наприклад, у Німеч-

чині – 22%, а у Швеції – 34%), що свідчить про значно вищий рівень фінансової 
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автономії місцевого самоврядування в Європі [1,2]. 

Варто зазначити, що при цьому в Україні в середньому протягом 2005-

2012 років тільки 46%  від  обсягу трансфертів з  державного бюджету склада-

ють трансферти на загальні цілі (зокрема, дотація вирівнювання), кошти яких 

органи місцевого самоврядування можуть розподіляти та використовувати на 

власний розсуд [2]. Тобто, в Україні переважну частину міжбюджетних транс-

фертів становлять ті, що мають цільове призначення (здебільшого  субвенції 

соціального спрямування). 

Однією з найбільших проблем системи міжбюджетних трансфертів Укра-

їни є недосконалість її регіональної структури.  Так, менший за одиницю кое-

фіцієнт співвідношення офіційних трансфертів і доходів місцевих бюджетів 

мають Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська, Харківська, Одеська, 

Полтавська області, АР Крим та міста Київ і Севастополь. Разом із тим, у ряді 

регіонів коефіцієнт співвідношення трансфертів і доходів перевищує 2, зокрема 

у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, 

Чернівецькій областях [1]. 

Така  практика фінансового вирівнювання призводить до виникнення ко-

румпованих механізмів перерозподілу коштів бюджетів різних рівнів, особливо 

в депресивних регіонах, збільшення кількості дотаційних бюджетів, водночас 

ніяк не зацікавлює податкоспроможні регіони в  додаткових надходженнях. 

Згідно діючого механізму розрахунків міжбюджетних трансфертів пере-

вищення доходів над витратами призводить до зростання вилучень до держав-

ного бюджету, тобто відбувається «ефект заміщення», коли місцеві органи вла-

ди не зацікавлені в збільшенні доходів, які враховується при обчисленні між-

бюджетних трансфертів, оскільки приріст цих фактичних доходів не створює 

стимулів щодо нарощування доходної бази їхніх бюджетів. 

Існуючий формульний підхід при розрахунку міжбюджетних трансфер-

тів,  незважаючи на задекларовані позитивні моменти, на практиці не створює 

достатніх фінансових стимулів для розширення доходів місцевих бюджетів. 

Оскільки в розрахунках не враховується існуюча мережа бюджетної сфери, яка 

створювалася протягом багатьох років, урівнюються міста, що дають значні на-

дходження до державного бюджету, з містами, що потребують дотацій,  місцеві 

бюджети не забезпечуються в повному обсязі фінансовими ресурсами на вико-

нання делегованих повноважень. 

Для вдосконалення методики розрахунків міжбюджетних трансфертів 

вважаємо за доцільне, щоб індекс податкоспроможності, який лежить в основі 

обчислення кошика доходів, враховував щорічні законодавчі зміни в податко-

вій базі; коефіцієнт вирівнювання встановлювався не лише в залежності від се-

редньорічного темпу приросту обсягу закріплених доходів місцевого бюджету 

за базові роки, а й від темпу зростання всіх мобілізованих у регіонах податків і 

зборів до бюджетів різних  рівнів,  а також особливості функціонування окре-

мих територій. 

У формульних розрахунках можна також застосовувати коригувальний 

коефіцієнт, який би врахував значимість бюджету-донора в наповненні доход-
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ної частини державного бюджету і залишав би  йому адекватні фінансові ресур-

си. 

Для зменшення дотаційності  бюджетів місцевого самоврядування, зміц-

нення їх самостійності, підвищення фінансової автономії вважаємо також за 

доцільне, щоб міжбюджетні трансферти  мали більшу спрямованість на  інвес-

тиційні  цілі, сприяли соціально-економічному розвиткові територій, особливо  

депресивних.  

З метою зменшення зустрічних грошових  потоків  централізованих фі-

нансових ресурсів, а в кінцевому  підсумку й скорочення  міжбюджетних тран-

сфертів органам  місцевого самоврядування варто, на нашу думку, повернутися 

до  існуючої раніше  системи  регулювання доходної бази місцевих бюджетів за 

рахунок  податку на додану вартість, податку на прибуток, але  за вдосконале-

ною методикою.  
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ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Державна політика охоплює всі сфери суспільного життя, відповідно до 

чого виокремлюють різні її види: економічну, соціальну, національної безпеки, 

інформатизації тощо. Сьогодні однією з пріоритетних сфер діяльності держави 

визнана освіта як найважливіша ланка виховання свідомих громадян, форму-

вання освіченої, творчої особистості. Освіта постає пріоритетною сферою соці-

ально-економічного, духовного, культурного життя. Передумовою цього ви-

ступає спроможність освіти давати знання, розвивати вміння та навички життє-

діяльності в громадянському суспільстві, що створює сприятливі передумови 

для встановлення та розширення порядку взаємодії людей. На освіту поклада-

ється завдання ―прищепити громадянам смак до побудови громадянського сус-

пільства і передати їм необхідний для цього когнітивний компонент досягнення 

такої мети, навчити способам його реалізації‖ [1]. 

Кожна держава вже є соціальною, оскільки функціонує на базі суспільст-
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ва. Сутність же соціальне орієнтованої держави, а особливо соціальне орієнто-

ваної економіки полягає в тому, що держава може не тільки декларувати, але і 

має розвинуту економічну базу для проведення ефективної соціальної політики, 

зокрема для фінансування освіти. 

Дослідженню теоретичних і практичних аспектів фінансового забезпе-

чення освіти присвячені праці українських науковців – В. Андрущенка, Т. Бого-

ліб, С. Буковинського, О. Василика, В. Гейця, В. Глущенка, А. Даниленка, В. Куд-

ряшова, В. Куценко, Е. Лібанової, І. Лютого, Н. Новікова, Т. Оболенської, К. Пав-

люк, Д. Полозенка, В. Федосова, І. Чугунова, С. Юрія та ін. Серед зарубіжних 

вчених цими питаннями займалися Г. Беккер, А. Вагнер, Дж. Вейзе, Є. Денні-

сов, П. Друкер, К. Ерроу, Дж. Кейнс, П. Самуельсон, А. Анчишкин,    В. Єро-

шин, В. Жамін. 

Віддаючи належне проведеним дослідженням, потрібно звернути увагу на 

необхідність постійного розвитку наукових поглядів на проблеми фінансового 

забезпечення розвитку освіти, їх орієнтації на соціально-економічні трансфор-

мації загалом та Україні зокрема. На сьогодні особливої актуальності набува-

ють питання реформування структури освіти, механізму її фінансування. 

Пріоритетна увага держави до освіти, її повноцінна бюджетна підтримка 

повинна відповідати реальним потребам сучасної та майбутньої України. Саме 

цілеспрямована державна освітня політика може сприяти зростанню добробуту 

кожного громадянина й конкурентоспроможності всієї країни. Ця політика буде 

ефективною тільки тоді, коли розроблятиметься й проводитиметься в поєднанні 

з активною інноваційною політикою країни.  

Освіта – основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, за-

порука майбутнього України. Вона є визначальним чинником політичної, соці-

ально-економічної, культурної та наукової життєдіяльності суспільства. Освіта 

є стратегічним ресурсом поліпшення добробуту людей, забезпечення націона-

льних інтересів, зміцнення авторитету і конкурентоспроможності держави на 

міжнародній арені. Саме тому Україна визнає освіту пріоритетною сферою со-

ціально-економічного, духовного і культурного розвитку суспільства [1]. 

Водночас стан справ у галузі освіти, темпи та глибина перетворень не по-

вною мірою задовольняють потреби особистості, суспільства і держави. Глоба-

лізація, зміна технологій, перехід до постіндустріального, інформаційного сус-

пільства, утвердження пріоритетів сталого розвитку, інші властиві сучасній ци-

вілізації риси зумовлюють розвиток людини як головну мету, ключовий показ-

ник і основний важіль сучасного прогресу, потребу в радикальній модернізації 

галузі, ставлять перед державою, суспільством завдання забезпечити пріорите-

тність розвитку освіти і науки, першочерговість розв'язання їх нагальних про-

блем. 

Актуальним завданням є забезпечення доступності здобуття якісної осві-

ти протягом життя для всіх громадян та подальше утвердження її національно-

го характеру. Мають постійно оновлюватися зміст освіти та організація навча-

льно-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, ринкових за-

сад економіки, сучасних науково-технічних досягнень. Критичним залишається 
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стан фінансування освіти і науки, недостатнім є рівень оплати праці працівни-

ків освіти і науки. 

Ухвалення Закону України ―Про вищу освіту‖ – серйозний крок у розвит-

ку національної системи вищої освіти. Передусім в історії незалежної України 

вперше узаконено платну вищу освіту, визначено, що навчання студента може 

фінансуватися, як мінімум, із трьох джерел: державним бюджетом, юридични-

ми особами недержавної форми власності, фізичними особами. Важливо, що 

вказується на необхідність збільшення видатків на навчання громадян України 

у вищих навчальних закладах нашої держави [2]. 

Існує декілька підходів до зміцнення системи бюджетного фінансування, 

а саме: 

− встановити мінімальні частки витрат Державного і місцевого бюджетів на 

освіту; 

− ввести цільові податки або встановити в рамках існуючих податків і податко-

вих ставок певної частки податкових надходжень виключно цільового приз-

начення; 

− встановити мінімальні нормативи державних витрат, обчислених у грошово-

му еквіваленті на душу населення або як частка ВВП на сферу освіти в ціло-

му; 

− розширити перелік видів видатків, що виключаються в поняття захищених 

статей бюджету, видатками на освіту. 

Ринкові відносини, на які переходить економіка освіти України, вимага-

ють розгляду діяльності вищих закладів освіти як виробників і продавців відпо-

відних освітніх послуг. Загальну сукупність фінансових потоків, що забезпечу-

ють діяльність ВНЗ, можна розподілити на п'ять складових [3]: 

− держбюджетне фінансування; 

− позабюджетні кошти за надання платних освітніх послуг громадянам Украї-

ни; 

− валютні кошти за контрактну підготовку іноземних громадян; 

− госпрозрахункові кошти за виконання договірних робіт для підприємств та 

організацій; 

− позабюджетні кошти за надання ресурсів (землі, обладнання) в оренду. 

Незважаючи на зростання останнім часом бюджетного асигнування вищої 

освіти в Україні, його частка в загальній сумі зростаючих потреб ВНЗ у серед-

ньому становить лише 40-45 %. Це вдвічі менше, ніж у розвинутих зарубіжних 

країнах, за обсяги бюджетного фінансування цих країн. 

Вдосконалення механізму бюджетного забезпечення закладів освіти пот-

ребує розробки нових методів та інструментів впливу на поліпшення структури 

доходів і витрат і підвищення раціонального використання всіх видів фінансо-

вих ресурсів. Система надходжень повинна мати такі характеристики [4]: 

− надходження повинні бути з різноманітних джерел; 

− надходження повинні зростати пропорційно зі зростанням асигнувань з бю-

джету; 

− система надходжень повинна бути прогнозованою і стабільною; 
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− зміни в системі оподаткування повинні відбуватися одночасно з реформу-

ванням системи оплати праці, пенсійного забезпечення, вдосконаленням со-

ціальної сфери; 

− необхідно посилити податкові методи регулювання темпів і пропорцій роз-

витку економіки. Держава повинна мати можливість впливати на всі три 

складові частини процесу виробництва: оплату праці, основні виробничі й 

оборотні фонди, рівень прибутковості. 

Таким чином, можна зробити висновок, що необхідною методологічною 

передумовою дослідження бюджетного механізму забезпечення та розвитку 

освіти є розуміння останнього як категорії бюджетного управління соціальною 

сферою як засобу реалізації управлінських функцій держави, спрямованих на 

задоволення загальнодержавних соціальних потреб. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ В ОРГАНАХ 

ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 

З переходом на казначейське обслуговування бюджетів, коли органи 

Державної казначейської служби України (надалі – Казначейство України) є 

єдиним центром керування бюджетними потоками, вимоги до системи управ-

ління централізованими фінансовими ресурсами, яка б відповідала ринковим 

умовам, потребам доволі складного бюджетного процесу та міжнародним стан-

дартам, постійно зростають. У зв’язку з цим  актуалізуються  питання дослі-

дження теоретичних і практичних аспектів важливої складової бюджетного ме-

неджменту в органах  Казначейства України, а саме: бюджетного контролю. 

http://uchebnikionline.ru/
http://zakon4.rada.gov.ua/
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Роботи вітчизняних науковців І. Мниха, І. Стефанюка присвячені висвіт-

ленню питань бюджетного контролю в державних фінансових органах, зокрема, 

і в органах Казначейства України, але залишається чимало невирішених про-

блем. 

В умовах, коли світові кризові явища негативно відбиваються на проце-

сах формування та виконання бюджетів різних рівнів України, значимість бю-

джетного контролю, як  складової управління  бюджетними ресурсами, остан-

нім часом  все більш посилюється. Бюджетним кодексом України визначені по-

вноваження Казначейства України з контролю за дотриманням бюджетного за-

конодавства, зокрема, в частині виконання Державного та місцевих бюджетів 

України за видатками вони здійснюють попередній бюджетний контроль - на 

етапі реєстрації зобов'язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; 

поточний бюджетний  контроль - у процесі оплати їхніх рахунків.  

 

Таблиця 1 

Результативність бюджетного контролю в органах Державної казначейської 

служби України 
Бюджетні правопорушення 2011р. 2013 р.  Відхилення 

сума, 

млн.грн. 

% сума, 

млн.грн. 

%  (4-2) 

млн.грн. 

(5-3) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Попередній контроль 

При виконанні  державного 

бюджету 

1033,6 

 

35,8 1856,3 

 

56,0 + 822,7 20,2 

При  виконанні місцевих бю-

джетів 

1201,9 

 

41,7 1419,2 

 

42,9 +217.3 1,2 

Всього за результатами попе-

реднього контролю 

 

2235,5 

 

77,5 

 

3275,5 

 

98,9 

 

+ 1040,0 

 

21,4 

       

Поточний контроль 

При виконанні  державного 

бюджету 

603,3 

 

20,9 13,0 

 

0,4 - 590,3 -20,5 

При  виконанні місцевих бю-

джетів 

47,0 

 

1,6 22,5 

 

0,7 -24,5 -0,9 

Всього за результатами пото-

чного контролю 

650,3 

 

22,5 35,5 

 

1,1 -614,8 -21,4 

Разом 2885,8 100,0 3311,0 100,0 +425,2 - 

 

Результативність попереднього і поточного контролю в органах Держав-

ної казначейської служби України в процесі виконання видаткової частини 

державного та місцевих бюджетів за  2011 р.  і 2013 р. характеризують дані таб-

лиці 1[1]. Як  свідчать дані  табл.1,  у 2013 р. порівняно з 2011 р.  бюджетних 

правопорушень працівниками органів Казначейства України було виявлено на 

425,2 млн. грн. більше, ніж у 2011 р., що свідчить  про підвищення результати-

вності  казначейського контролю в  цілому. Причому у 2013 р. за результатами 

попереднього контролю в процесі взяття або реєстрації зобов’язань, фінансових 

зобов’язань здійснено попереджень на суму  3275,5 млн. грн., що на 1040 млн. 

грн.. більше порівняно з 2011 р.,  відповідно за результатами  поточного конт-
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ролю при прийнятті до виконання платіжних доручень попереджень оформлено   

на  614, 8 млн. грн. менше, ніж у  2011 р. 

Варто зазначити, що результативність попереднього контролю в загальній  

структурі бюджетних правопорушень в органах Казначейства України значно 

превалює над  поточним контролем і зростає в динаміці (з 77,5% у 2011р. до 

98,9% у 2013 р.), що є свідченням ефективності  бюджетного  контролю в ході 

виконання бюджету.  

Безумовно, результативність  контрольної роботи органів Казначейства 

України зумовлена сумлінною діяльністю її працівників. Водночас наявність 

порушень спричиняється недотриманням норм законодавства, що зазнає частих 

змін,  недостатньою  фінансовою дисципліною розпорядників  і одержувачів 

бюджетних коштів.  

Поліпшенню бюджетної дисципліни, попередженню й недопущенню бю-

джетних правопорушень, на нашу думку, сприятиме прийняття  та  виконання 

закону про бюджетний контроль, концептуальні положення якого б забезпечу-

вали  його  гнучкість, своєчасність, простоту, економічність та реальну відпові-

дальність порушників бюджетного  законодавства. 
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РОЛЬ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

ЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 

 

Бюджет – це основа фінансового забезпечення функцій держави та ін-

струмент її впливу на соціально-економічний розвиток. Оптимальне  форму-

вання і використання бюджету, успішне здійснення бюджетного процесу тісно 

пов’язане з економікою та впливають на дієвість бюджетної політики. Він є ос-

новним засобом економічного планування, зростання та макроекономічної ста-

білізації.  

На даний момент в Україні є чимало проблем у бюджетній сфері. Неці-

льове використання та недостатній контроль є найбільш суттєвою проблемою у 

вирішенні якої важлива роль належить Рахунковій палаті України (РП). Відпо-

відно до статті 26 Бюджетного кодексу на всіх стадіях бюджетного процесу ко-

нтроль за використанням коштів Державного бюджету України від імені Вер-
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ховної Ради України здійснюється Рахунковою палатою [1].  

Контроль повинен забезпечувати: оцінку управління бюджетними кош-

тами; правильність ведення бухгалтерського обліку та достовірність фінансової 

і бюджетної звітності; досягнення економії бюджетних коштів, їх цільового ви-

користання, ефективності і результативності в діяльності розпорядників бю-

джетних коштів; запобігання порушенням бюджетного законодавства та забез-

печення інтересів держави у процесі управління об'єктами державної власності; 

обґрунтованість планування надходжень і витрат бюджету.  

Аналіз результатів діяльності РП свідчить, що більшість порушень бю-

джетного законодавства все ще має системний характер, вони повторюються із 

року в рік [2]. 

 

Таблиця 1 

Види бюджетних порушень, виявлених Рахунковою палатою України 

за 2010, 2012 рр. 
(млрд. грн) 

Види бюджетних порушень  
2010 2012 

Відхилення 2012-

2010 

∑ % ∑ % + − % 

Незаконне використання коштів фон-

дів соціального спрямування 
4,1055 25,5 - - −4,1055 - 

Використання коштів державного бю-

джету з порушенням чинного законо-

давства 

2,3989 14,9 0,7123 14,9 −1,6866 −70,3 

Нецільове використання кредитних 

ресурсів 
2,1896 13,6 0,4685 9,8 −1,7211 −78,6 

Незаконне збільшення обсягів дотацій 

та субвенцій 
1,8515 11,5 - - −1,8515 - 

Порушення, пов’язані з належним ве-

денням бух. обліку 
0,644 4 - - −0,644 - 

Використання бюджетних коштів без 

належних нормативно-правових підс-

тав 

0,6762 4,2 1,3338 27,9 +0,6576 97,2 

Незаконне виділення коштів з резерв-

ного фонду державного бюджету 
0,7406 4,6 - - −0,7406 - 

Порушення під час здійснення закупі-

вель товарів, робіт та послуг за держа-

вні кошти 

0,8533 5,3 1,1904 24,9 +0,3371 39,5 

Недотримання установлених порядку 

та термінів складання, затвердження та 

подання документів 

0,9177 5,7 0,6072 12,7 −0,3105 −33,8 

Інші 1,7272 10,7 0,4685 9,8 −1,2587 −72,8 

Всього 16,1 100 4,781 100 −11,3238 −70,3 

 

Найбільш характерними за кількістю виявлених випадків та обсягами по-

рушень у 2012 році були порушення бюджетного законодавства, які умовно 

можна класифікувати: використання бюджетних коштів без належних нормати-

вно-правових підстав; порушення під час здійснення закупівель товарів, робіт і 
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послуг за державні кошти; недотримання установлених порядку та термінів 

складання, затвердження і подання документів; порушення, пов’язані з ненале-

жним веденням бухгалтерського обліку; планування з порушенням чинного за-

конодавства; використання коштів державного бюджету з порушенням чинного 

законодавства; нецільове використання коштів державного бюджету, передба-

чених на виконання державних програм; втрати внаслідок прийняття незакон-

них управлінських рішень; відволікання коштів державного бюджету у дебітор-

ську заборгованість.  

Отже, для вирішення проблем нецільового використання коштів бюдже-

ту, потрібно: суттєво опрацювати неточності та протиріччя у частині контролю 

за дотриманням бюджетного законодавства; вдосконалити організаційно-

функціональну систему державного фінансового контролю; проводити щоквар-

тальний моніторинг для виявлення фінансово-бюджетних порушень та призна-

чити відповідальність посадових осіб за їх скоєння.  

Також, треба приділити увагу тим державним цільовим програмам,  на-

прямам використання бюджетних коштів, в яких є значна соціально-економічна 

складова або за якими виявлені значні обсяги порушень бюджетного законо-

давства, неефективного управління та використання бюджетних коштів [3]. 
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ПРОБЛЕМИ СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКОГО СТРАХУАПННЯ 

В УКРАЇНІ 

 

Сільське господарство є однією з найважливіших і водночас найбільш ри-

зикованих галузей економіки. Діяльність сільськогосподарських підприємств 

постійно перебуває під впливом стихійних сил природи, погодних та кліматич-

них умов. Тому має велике значення страхування майна сільськогосподарських 

підприємств [1, с. 265]. В Україні сільське господарство є не досить розвиненою 

галуззю економіки, хоча наша країна і має сприятливе географічне положення, 

кліматичні умови та родючі ґрунти мають значній потенціал.  

У 2001 р. створено Асоціацію страхувальників в аграрному секторі еко-

номіки України. При страхуванні урожаю сільськогосподарських культур стра-

хові компанії мають намір страхувати від нещасного випадку, а не від безгос-

подарності. В договорі страхування передбачають дотримання технології: стро-

ків виконання робіт, внесення гербіцидів, добра, строків збирання врожаю. З 

цією метою від сільськогосподарських виробників вимагають надання техноло-

гічних карт, довідок про внесення мінеральних добрив. 

Причини скорочення обсягів страхування в сільському господарстві є 

більш глибокими. До них можна віднести такі: 

1. Незадовільний фінансовий стан більшості аграрних підприємств, що не да-

вало їм можливості віднайти кошти для страхових платежів. 

2. Підвищення страхових ставок, причиною якого був перехід на добровільне 

страхування, та невеликий розмір страхових компаній. 

3. Погіршення умов страхування. 

4. Відсутність державної підтримки страхування в сільському господарстві. 

5. Недостатня кількість спеціалістів у страхових компаніях, які могли б прави-

льно оцінити ризики в сільському господарстві. 

Сільське господарство є низькорентабельною галуззю народного госпо-

дарства. У зв’язку з цим, аграрні підприємства не мають достатньо накопиче-

них ресурсів, щоб самостійно покривати збитки в неврожайні роки і від стихій-

них лих. Цей тягар прямо й опосередковано частково лягає на державу, яка ви-

плачує допомогу постраждалим від стихійного лиха, списує бюджетну і поза-

бюджетну заборгованість. 

Розвиток страхування врожаю сільськогосподарських культур дасть змо-

гу стабілізувати стан сільськогосподарських підприємств і перекласти фінансу-

вання ризиків з бюджету на страхові компанії. Але низька платоспроможності 

сільськогосподарських виробників і високі тарифні ставки страхування в су-
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часних умовах не дають можливості розвиватися цій галузі страхування самос-

тійно. Досвід розвинутих країн свідчить про потребу державного втручання в 

цю сферу. 

Необхідність державного фінансування зумовлена не тільки специфікою 

галузі сільського господарства, а й рядом особливостей, які притаманні вітчиз-

няним підприємствам цієї сфери. Серед них, зокрема, такі: зниження купівель-

ної спроможності населення, що обмежує можливості підняття цін на сільсько-

господарську продукцію; відставання України від розвинутих країн за рівнем 

науково-технічного прогресу, передових технологій тощо; потреба в інвестиці-

ях для підтримки родючості ґрунту; низький рівень розвитку інфраструктури 

сільської місцевості; розрив сталих економічних і технологічних зв’язків між 

різними сферами агропромислового комплексу [2, с. 22]. 

Державна підтримка страхування в сільському господарстві може надава-

тися шляхом заснування державної страхової компанії і встановлення нею ни-

зьких страхових тарифів або фінансування державою частки страхових тарифів, 

які повинні сплачувати страхувальники. 

Державне регулювання страхових тарифів можливе за двома варіантами: 

1) встановлення державою граничних (максимальних) ставок страхування в 

розрізі культур і регіонів, які є обов’язковими для страховиків; 

2) розробка і затвердження методики розрахунку страхових ставок з подаль-

шим самостійним визначенням цих ставок страховиком. 

Страховий захист в аграрному секторі повинен бути спрямований на ви-

конання головних завдань щодо виробництва сільськогосподарської продукції, 

забезпечення господарств фінансовими ресурсами, натуральними запасами та 

матеріально-технічними засобами на всіх стадіях виробництва продукції. А та-

кож на відшкодування збитків у результаті настання страхового випадку.  

Таким чином, розв’язати проблему посилення страхового обслуговування 

галузі може держава, беручи участь не тільки в підтримці, але і в організації 

сільскогосподарського страхування. Саме держава повинна регламентувати 

страхову сферу, правила і умови страхування, координувати діяльність страхо-

виків. При підтримці можливе і розширення сфери сільськогосподарського 

страхування за рахунок залучення в нього нових об’єктів страхування. 
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ПРОБЛЕМИ ІРРАЦІОНАЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ 

 

Світова фінансова криза змусила багатьох учасників фінансового ринку 

переглянути стратегію ведення своїх операцій. Інституційні інвестори, за вели-

ким рахунком, не стали винятком, тобто вони рухалися разом з іншою части-

ною ринку. Коли криза посилилась, побоювання з приводу збереження капіталу 

змусили цю групу інвесторів відмовитися від стратегії довгострокових інвести-

цій і перевести свої кошти в більш безпечні класи активів. Наслідком такої змі-

ни стратегічних пріоритетів стало катастрофічне падіння ринків. 

Багато інституційних інвесторів, як правило, мають довгі інвестиційні го-

ризонти, які дозволяють їм перечекати короткострокову волатильність цін на 

активи і, теоретично, уникнути пасток, які з'являються в результаті ірраціона-

льної (стадної) поведінки. Ірраціональний характер поведінки інституційних 

інвесторів створює значні проблеми і в посткризовий період. Вжиті заходи що-

до зниження процентних ставок і насичення банківської системи ліквідністю 

можуть значно підвищити апетит до ризику у багатьох інституційних інвесто-

рів. Наслідком цього може стати поява значних побічних ефектів, пов'язаних у 

тому числі з можливою недооцінкою кредитного ризику та ризиків ліквідності. 

Дії інвесторів на фінансових ринках, з одного боку, знижують поточну 

волатильність і стабілізують ринки в короткостроковому періоді, з іншого - де-

формують довгостроковий тренд, викликаючи великі фінансові цикли. Таким 

чином, фінансовий цикл сам по собі має поведінкову, а значить, інституційну 

природу. Більше того, є всі підстави вважати комбінацію імпульсної та корегу-

ючої хвилі такого циклу варіантом фінансової «бульбашки». 

Емпіричні дослідження свідчать про наявність деяких закономірностей в 

очікуваннях інвесторів і про їх невідповідність теорії раціональних очікувань. 

Так, чим багатший інвестор, тим більше завищеними виявляються його очіку-

вання щодо зростання ринку в майбутньому. Аналогічно, чим молодшим є ін-

вестор і чим краще були його попередні доходи від інвестування у фінансові 

активи, тим більш оптимістично він оцінює майбутні перспективи динаміки цін 

певного активу [1]. 

У цьому аспекті викликає інтерес поведінковий підхід до аналізу та про-

гнозування ринків фінансових активів. Однією з таких теорій є біхевіористська 

теорія фінансів. 

Як відомо, біхевіористська теорія фінансів, критикуючи неокласичну мо-

дель економічної поведінки індивідів, полягає у виявленні стійких відхилень 

реальної поведінки економічних агентів від послідовності дій, що передбача-

ються неокласичними стандартними моделями, і пояснює їх поведінковими 

(психологічними) чинниками. Основною особливістю такого підходу є те, що в 

ньому індивід розглядається в комплексі його психологічних та емоційних ха-

рактеристик, а не тільки як максимізатор корисності. 
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Поєднання певних властивостей людської психології в цілому підвищує 

волатильність фінансових ринків і призводить до виникнення «короткостроко-

вої пам'яті» ринку і до коливань у довгостроковій перспективі. При цьому ри-

нок в принципі не здатний бути в стані рівноваги, а постійно перебуває навколо 

неї [2]. 

Таким чином, ця теорія припускає поділ усіх інвесторів на раціональних і 

ірраціональних. Вважається, що раціональна поведінка базується на визначенні 

дійсної ціни активу з подальшими відповідними діями на ринку. У той час, як 

ірраціональна поведінка властива інвесторам, які діють на підставі безладної і 

безсистемної інформації - шуму, як якби це були реальні дані. Ірраціональні 

трейдери ґрунтуються на сигналах технічного аналізу, на порадах брокерів або 

консультантів і ірраціонально вірять у те, що ці сигнали дають їм всю необхід-

ну інформацію. 

Однак, як показали дослідження, наявність двох типів інвесторів не є 

обов'язковою умовою надування «бульбашки». Вони можуть роздуватися і там, 

де всі трейдери раціональні і мають раціональні очікування. Для її надування 

достатньо лише наявності різного ставлення до ризику серед інвесторів і, від-

повідно, дисперсії в застосовуваних ставках дисконтування. При різних ставках 

дисконтування будуть отримані різні оцінки одного й того ж активу різними ін-

весторами, навіть якщо ці інвестори однаково оцінюють його фінансові перспе-

ктиви. Такі «бульбашки» отримали назву раціональних [3]. 

Отже, апріорна спекулятивність фінансових ринків, яка в багатьох випад-

ках підживлюється ірраціональністю поведінки значної частини інвесторів, зу-

мовлює існування фінансових циклів. Іншими словами, вона створює ідеальні 

умови для формування фінансових «бульбашок» з ціновими параметрами, над-

то далекими від стану реальної економіки. Фінансові ринки і, зокрема, ринки 

деривативів в нинішньому стані виявляються нездатні визначати майбутні ціни, 

а збіг ринкової ціни і обґрунтованої (фундаментальної) ціни є в значній мірі ви-

падковістю, ніж закономірністю. Таким чином, спроба регулювати фінансові 

ринки засобами традиційної економіки, на нашу думку, буде малоефективною. 

В той же час використання методів і прийомів поведінкових фінансів може зна-

чно розширити арсенал засобів регулювання ринків та зробити його більш ефе-

ктивним та дієвим. 
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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ ФІНАНСОВОГО 

ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ 

 

Екoнoмiчнi перетвoрення в Укрaїнi cпричинили пoгiршення якocтi 

ocнoвних зacoбiв пiдприємcтв. З урaхувaнням oбмеженocтi oбcягiв i джерел 

фoрмувaння влacних фiнaнcoвих реcурciв тa неoбхiднocтi пiдтримaння безпе-

рервнocтi вiдтвoрювaльних прoцеciв щoдo ocнoвних зacoбiв пiдприємcтвa, 

дocить вaжливе знaчення мaє пoшук aльтернaтивних шляхiв нaкoпичення 

неoбхiдних нaдхoджень.  

Актуальність даної проблеми зумовлена необхідністю пошуку 

aльтернaтив дoвгocтрoкoвoму кредитувaнню для забезпечення безперервного 

відтворення основних засобів підприємств, не вiдвoлiкaючи знaчнi фiнaнcoвi 

реcурcи з oбiгу, щo є дocить вaжливим для пiдприємcтв, зoкремa тих, якi 

кoнтрoлюють дoтримaння oптимaльнoгo cпiввiднoшення влacнoгo i 

пoзичкoвoгo кaпiтaлу. Тому мета полягає у дослідженні та аналізі ринку лізин-

гових послуг в Україні, виявленні тенденцій та перспектив його подальшого 

розвитку. 

Cтaнoм нa 31.03.2012 дo Перелiку юридичних ociб, якi мaють прaвo 

нaдaвaти фiнaнcoвi пocлуги тa перебувaють нa oблiку в Держфiнпocлуг, 

внеcенo iнфoрмaцiю прo  220 юридичних ociб  – лiзингoдaвцiв тa дo 

Держaвнoгo реєcтру фiнaнcoвих уcтaнoв внеcенo iнфoрмaцiю прo 73 фiнaнcoвi 

кoмпaнiї, щo мaють прaвo нaдaвaти пocлуги фiнaнcoвoгo лiзингу. Прoтягoм I 

квaртaлу 2012 рoку фiнaнcoвими кoмпaнiями тa юридичними ocoбaми, якi не 

мaють cтaтуcу фiнaнcoвих уcтaнoв, aле мoжуть згiднo iз зaкoнoдaвcтвoм 

нaдaвaти фiнaнcoвi пocлуги, уклaденo  3671 дoгoвiр фiнaнcoвoгo лiзингу нa 

cуму 2769,6 млн. грн. Вaртicть oб’єктiв лiзингу, щo є предметoм дoгoвoрiв, 

уклaдених прoтягoм  I квaртaлу 2012 рoку, cтaнoвить 2 165,2 млн. грн. Вaртicть 

чинних дoгoвoрiв фiнaнcoвoгo лiзингу cтaнoм  нa  31.03.2012 cтaнoвить 33,5 

млрд. грн. Близькo 99,9% уciх пocлуг фiнaнcoвoгo лiзингу нaдaєтьcя юридич-

ними ocoбaми  – cуб’єктaми гocпoдaрювaння, якi не є фiнaнcoвими уcтaнoвaми  

(тaбл. 1). 

Зa I квaртaл 2012 рoку вiдбулocя незнaчне зрocтaння вaртocтi дoгoвoрiв 

фiнaнcoвoгo лiзингу зa  cтрoкoм їх дiї, який менше aбo дoрiвнює 2 рoки, тa 

дoгoвoрiв зi cтрoкoм дiї, який бiльше 5 aбo дoрiвнює 10 рoкaм, у пoрiвняннi з I 

квaртaлoм 2011 рoку, вaртicть дoгoвoрiв фiнaнcoвoгo лiзингу cтрoкoм, бiльшим 

нiж  10 рoкiв, удвiчi збiльшилacя з  679,1 млн. грн. дo 1595,7 млн. грн. Вaртicть 

дoгoвoрiв зi cтрoкoм дiї, який бiльше 2 aбo дoрiвнює 5 рoкaм, зменшилacя нa 

3,5%. 
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Тaблиця 1 

Вaртocтi дoгoвoрiв фiнaнcoвoгo лiзингу тa їх кiлькocтi 

 

Перioд 

Вaртicть дoгoвoрiв 

фiнaнcoвoгo лiзингу уклaдених 

зa перioд, (млн. грн.) 

Кiлькicть дoгoвoрiв  

фiнaнcoвoгo лiзингу (oд.)  

уклaдених зa перioд 

Юридичними 

ocoбaми 

Фiнaнcoвими 

кoмпaнiями 

Юридичними 

ocoбaми 

Фiнaнcoвими 

кoмпaнiями 

I квaртaл 2010 р. 704,9 3,5 881 5 

I квaртaл 2011 р. 1 274,0 0,7 1 843 1 

I квaртaл 2012 р. 2 769,6 0 3 671 0 

 

Ринoк лiзингу в Укрaїнi тiльки нo утверджуєтьcя, нa ньoму немaє 

зaгaльнoвизнaних лiдерiв, йoгo рoзвитку придiляєтьcя недocтaтьньo увaгу з 

бoку держaви. Тoму є неoбхiдним пoшук нaпрямкiв удocкoнaлення регу-

лювaння лiзингу в Укрaїнi, a caме: 

- нaдaти лiзингoвим кoмпaнiям, як i бaнкaм, прaвo нa oтримaння кредитiв  

(рефiнaнcувaння) нa пiдтримaння лiквiднocтi тa реaлiзaцiю нoвих прoектiв;  

- cтвoрити неoбхiдну зaкoнoдaвчу бaзу для викoриcтaння лiзингoвих цiнних 

пaперiв;  

- рoзрoбити прoгрaму cпiвпрaцi уряду з недержaвними пенciйними фoндaми i 

cтрaхoвими кoмпaнiями з метoю зaлучення їх фiнaнcoвих реcурciв дo 

лiзингoвoгo cектoру;  

- рoзрoбити мехaнiзм зaлучення привaтних iнвеcтoрiв у фiнaнcувaння 

дiяльнocтi лiзингoвих кoмпaнiй. 

Таким чином, з oгляду нa нинiшню екoнoмiчну cитуaцiю в Укрaїнi, 

зoкремa нa cтaн фiнaнcoвoгo cектoру, варто визнaти, щo пoтребa в лiзингу 

cтoїть дуже гocтрo. Aдже aктивне впрoвaдження лiзингoвих oперaцiй 

cприятиме oнoвленню ocнoвних зacoбiв зaвдяки збiльшенню дocтупу 

пiдприємcтв дo зoвнiшнiх джерел фiнaнcувaння iнвеcтицiй. Крiм цьoгo, 

рoзвитoк лiзингу cтимулювaтиме пiдвищення ефективнocтi кредитнoї пoлiтики 

бaнкiв у результaтi cтвoрення кoнкурентнoгo cередoвищa мiж джерелaми 

фiнaнcувaння. 
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СОСТОЯНИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ 

 

Как показывает опыт развитых стран мира, социально - экономическое 

развитие государства и уровень развития страховой деятельности имеют тес-

ную взаимосвязь, ведь страхование является важным фактором экономического 

роста, способствует развитию рыночных отношений, стимулирует деловую и 

предпринимательскую активность населения, стабилизирует состояние денеж-

но-кредитной системы. Уровень развития страхового рынка значительно влияет 

на экономическую стабильность и определяет уровень экономической безопас-

ности страны, поэтому исследование состояния страховой деятельности являет-

ся чрезвычайно актуальным. 

Одним из важнейших показателей при анализе деятельности страховых 

компаний можно считать уровень страховых выплат. Уровень страховых вы-

плат является показателем, влияющим на доверие потребителей к страховым 

продуктам, представленным на страховом рынке. Границы, в которых может 

находиться этот показатель, зависят от уровня развития страхового рынка. За 

эталон данного показателя предлагается принять среднее значение уровня вы-

плат для Великобритании (67%), как исторически страны с высокоразвитым 

страховым рынком и стандартами. На этапе становления страхового рынка по-

казатель уровня страховых выплат может находиться в пределах 15-60% (для 

большинства функционирующем компаний в Украине уровень выплат состав-

ляет 40-60%). Для Западных стран, в которых рынок страховых услуг более 

развит, он выше, что объясняется тем, что Западные страховые компании име-

ют эффективные механизмы размещения свободных финансовых средств.  

Уровень страховых выплат в Украине в 2002-2012 гг. отображено на диа-

грамме (рис. 1). Как видим, в период с 2002 по 2004 год на страховом рынке 

Украины наблюдался постепенный спад уровня страховых выплат. Это объяс-

няется, с одной стороны резким привлечением большого количества клиентов, 

а с другой стороны нежеланием страховыми компаниями производить выплаты. 

С 2005 г. по 2009 г. имеет место рост уровня страховых выплат, что достига-

лось агрессивной политикой страховых компаний, особенно с иностранным ка-

питалом, которые начали массовое привлечение клиентов по всем видам стра-

хования. С 2009 по 2011 г. уровень страховых выплат снова существенно сни-

жается, что свидетельствует о недостаточности у страховщиков ликвидных ин-

струментов и опять-таки нежеланием осуществлять страховые выплаты, что 

опять приводит к недоверию к страховым компаниям и, как следствие, сниже-

нию страховых премий. Существенное уменьшение страховых выплат про-

изошло за счет сокращения выплат по страхованию финансовых рисков, кото-

рое используется субъектами хозяйствования с целью оптимизации налогооб-

ложения. 
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Рис. 1. Динамика уровня страховых выплат в Украине в 2002-2012 гг. 

 

Уровень выплат по страхованию жизни является одним из самых низких, 

так же как и уровень выплат по добровольному страхованию ответственности. 

Неразвитость страхования жизни можно считать самым большим недостатком 

страхового рынка Украины, ведь мировые тенденции свидетельствуют о доми-

нировании страхование жизни над другими видами страхования, в отдельных 

странах его удельный вес достигает 90% собранных страховых премий. По-

скольку компании занимающиеся страхованием жизни являются основными 

поставщиками долгосрочных ресурсов на финансовом рынке, их недостаточное 

количество можно считать одной из причин низкого уровня развития страхово-

го рынка в Украине. 

Причинами низкого уровня страховых выплат в Украине являются: не-

достаточная осведомленность страхователей относительно своих прав и правил 

документального оформления страхового случая, высокий уровень бюрократии 

в стране, возмещение ущерба по некоторым видам страхования только после 

решения суда, невыполнение отдельными страховыми компаниями своих обя-

зательств перед страхователями, присутствие на страховом рынке нелегитим-

ных страховых компаний и объединений. 

 

Список использованных источников: 
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ФІНАНСОВІ ПРОБЛЕМИ РИНКУ КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ 

 

На сьогодні в Україні проблема становлення повноцінно функціонуючого 

ринку капіталу, орієнтованого на задоволення потреб розширеного фінансуван-

ня реального сектору, є особливо актуальною. Упродовж до кризового періоду 

ринок капіталу активно розвивався – банки, страхові та пенсійні фонди, фондо-

вий ринок пройшли стадію свого становлення, а також наростили активи, під-

вищили фінансову стійкість. Однак ці позитивні зрушення не супроводжували-

ся адекватною трансформацією реального сектору економіки, що зумовило не-

узгодженість процесів формування національних заощаджень та інвестицій.  

Ринок капіталу є сегментом фінансового ринку, особливою сферою фінан-

сових відносин, що пов’язані з процесом  забезпечення кругообігу позикового 

капіталу. Функціонування ринку капіталів дозволяє підприємствам вирішувати 

проблеми формування інвестиційних ресурсів для реалізації реальних інвести-

ційних проектів. Фінансові активи, що обертаються на ринку капіталів, як пра-

вило, менш ліквідні, для них характерний найбільший рівень фінансового ризи-

ку і, відповідно, більш високий рівень дохідності. 

Питання використання ресурсів ринку капіталу як джерела інвестиційного 

фінансування реального сектору економіки досліджено недостатньо. Поза ува-

гою залишаються структурні зрушення на ринку капіталів. Актуальною про-

блемою є здатність ринку капіталів забезпечувати залучення в реальний сектор 

економіки ресурсів для фінансування довгострокових інвестицій.  

Особливе місце у кредитній системі та на фінансових ринках займають ко-

мерційні банки. У більшості країн (в тому числі в Україні) це найчисельніша 

група фінансових посередників.  

Всього капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень – вере-

сень 2013 року становлять166976,9 млн. грн. Основну частину капіталу, а саме 

106753,2 млн. грн. складають власні кошти підприємств та організацій. Це 

майже 64% від всіх капітальних інвестицій країни. Слідом за підприємствами 

ідуть кредити банків та інших позик, що складають 15,7%, а саме 26139,6 млн. 

грн. [1]. 

Що стосується акціонерного капіталу з країн світу в економіці України то 

на першому місці находиться Кіпр, майже 32% і Німеччина – 11%. Всього обся-

ги прямих інвестицій на 01.04.2013 складають 55708,9 млн. дол. США [2]. 

Середній показник вільного обігу (FF) для вітчизняних компаній, що скла-

дають індекс Української біржі, становить близько 9%, хоча для більшості з 

них цей показник не перевищує 5%. Найбільшу частку акцій у вільному обігу 

мають такі вітчизняні компанії, як «Укрнафта», «Мотор Січ» та «Центренерго» 

[3, с. 91]. 

Показник FF вважають важливим фактором ліквідності та формування ці-

ни на фондовому ринку. Недостатній обсяг FF може стати причиною низької 
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ліквідності акцій, сприяти маніпулюванню цінами на них, що, у свою чергу, пі-

двищує фінансові ризики щодо управління акціями та капіталізації корпорацій. 

В Україні слід оптимізувати засади функціонування ринку капіталу, забез-

печити їх дієвість і виваженість. Першим кроком для реалізації даного завдання 

є зменшення кількості податків та спрощення процедури їх нарахування. На-

ступним кроком повинна стати реорганізація процедури реєстрації та закриття 

бізнесу. Також не менш важливим є вдосконалення розробки процесів одер-

жання дозволів і ліцензій на розвиток підприємницької діяльності. Також необ-

хідно забезпечити відповідний рівень державного регулювання ринку капіталу, 

створення сприятливого інвестиційного клімату. 

Важливим є розробка оптимальних варіантів щодо вилучення й розподілу 

доходів від операцій із капіталом. Це дасть змогу наростити обсяги бюджету, 

стимулювати господарську діяльність. Залучення населення в підприємницьку 

діяльність сприятиме загальному розвитку економіки, зокрема ринку капіталу. 

Нові можливості перед українськими підприємствами відкриває розміщен-

ня акцій українських ВАТ на міжнародних фондових ринках. Це сприятиме пі-

двищенню рейтингу українських підприємств, забезпеченню їм кращих умов 

поточного і довгострокового кредитування, що може розв'язати фінансові про-

блеми, а також підвищенню цін і попиту на акції українських підприємств. Всі 

ці умови покращують стан ринку капіталу в Україні. 

За останній час в Україні  склались несприятливі умови забезпечення ресу-

рсами ринку капіталу розвитку реального сектору, що не враховується офіцій-

ними статистичними показниками. Головною метою розвитку вітчизняного фо-

ндового ринку на сучасному етапі повинна стати його переорієнтація на обслу-

говування інвестиційних потреб реального сектору економіки. 
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фінансування за січень – вересень 2013 року. [Електронний ресурс]. - Режим 
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МІСЦЕ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ 

НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 

Фінансове посередництво – це специфічний вид діяльності на грошовому 

ринку, що полягає в акумуляції його суб'єктами в обмін на свої зобов'язання ві-

льних грошових капіталів і розміщення їх від свого імені у дохідні активи. 

На ринку фінансових послуг  суб’єктами є: банки та небанківські фінан-

сово-кредитні  установи (НФКУ). Результат діяльності яких сприяє розвитку 

нових фінансових інструментів, що створює умови для формування вільних 

грошових капіталів. 

При цьому прослідковується трансформація грошового капіталу на всіх 

стадіях розширеного відтворення та скорочення витрат економічних суб'єктів в 

процесі руху їх грошових капіталів. 

Тому в сучасних умовах особливої уваги набуває питання розвитку неба-

нківських фінансово-кредитних установ на ринку фінансових послуг  України. 

Динаміка структури небанківських фінансово-кредитних установ  протя-

гом 2009-2012 років наведена в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Структура небанківських фінансово-кредитних установ в Україні протягом 

2009-2012 років 

Види НФКУ 
2009 

рік 

2010 

рік 

2011 

рік 

2012 

рік 

Відхилення 

Абсолютне,од. Відносне,% 

Страхові 

компанії 
450 456 442 448 -2 -0,4 

Ломбарди 373 426 452 463 90 24,1 

Лізингові 

компанії 
167 188 183 187 20 0,2 

Факторингові 

компанії 
64 89 97 110 46 71,9 

Інвестиційний 

фонд 
985 1095 1125 1222 237 24,1 

Кредитні то-

вариства 
37 35 44 51 14 37,8 

Кредитні спі-

лки 
710 728 652 613 -97 -13,7 

Разом 2786 3017 2995 3094 308 144 

 

Як свідчать дані таблиці, кількість небанківських фінансово-кредитних 

установ протягом 2009-2012 років зросла на 308 установ. Найбільшу кількість в 



49 
 

структурі займають інвестиційні фонди, кількість яких збільшилась на 72%. Та-

кож прослідковується динаміка росту кожного виду небанківських фінансово-

кредитних установ, за винятком страхових компаній та кредитних спілок. 

Станом на кінець 2012  року в Україні було зареєстровано 3094 небанків-

ських фінансово-кредитних установ а також 180 банків, що мали банківську лі-

цензію. Отже за кількістю небанківські фінансові установи значно переважають 

кількість банків, але  за розміром активів вони складають всього 8,20 % у зага-

льному обсязі фінансового сектора, а 91,80 % припадає на банки (рис.1) 

 

 
Рис.1 – Розподіл активів між комерційними банками та небанківськими 

фінансово-кредитними установами протягом 2009-2012 років 

 

 

 
Рис.2 – Розподіл активів між комерційними банками та небанківськими 

фінансово-кредитними установами станом на кінець 2012 року 
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Аналіз розподілу активів характеризує зменшення питомої ваги активів 

комерційних банків на 4,3% та зростання питомої ваги активів небанківських 

фінансово кредитних установ на 4,3%. 

Розглянемо детальніше  розподіл активів на ринку фінансових послуг станом на 

кінець 2012 року (рис.2). 

Як видно з рисунку на ринку фінансових послуг активи банків перевищу-

вали активи небанківських фінансово-кредитних установ в 13 разів. Серед не-

банківських фінансових установ найбільшу питому вагу в структурі активів за-

ймають страхові компанії (48,1 %) та фінансові компанії (17,4%). 

На підставі проведеного дослідження, можна зробити висновок, що на 

ринку фінансових послуг кількість небанківських фінансово-кредитних установ 

щорічно зростає, що призводить до збільшення їх питомої ваги в загальній 

структурі розподілу активів.  

 

Список використаних джерел: 

1. Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фі-

нансових послуг": [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/anot/2664-14 

2. Офіційний сайт НБУ: [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/index 

3. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг: [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.dfp.gov.ua/1.html 
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ДИНАМІКА ІНДИКАТОРІВ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

В Україні регулювання банківської системи здійснюється за принципами 

пруденційного права. Викорисання жорстких нормативів щодо різних сфер ба-

нківського бізнесу повинно захищати інтереси вкладників та інших учасників 

фінансового ринку. Однак кризи, що починаються з фінансового сектору свід-

чать, що банки навчилися обходити достатньо жорсткі нормативи регулювання. 

Ключовим свідченням цього є значне відхилення показників банків за даними 

національної звітності та за міжнародними стандартами.  

Індикатори фінансової стійкості (І.ф.с) – показники поточного 

фінансового стану та стійкості фінансових установ країни та їх контрагентів із 

сектору корпорацій та сектору домашніх господарств. 

Система І.ф.с. включає агреговані дані для окремих установ і показники, 

що дають уявлення про ринки, на яких здійснюють свою діяльність фінансові 

установи. І.ф.с. розраховуються та поширюються з метою використання у 

макропруденційному аналізі. У 2001 р. МВФ представив першу систему І.ф.с., а 

в 2004 р. вона була уточнена і базовий набір показників визнано значущим для 

всіх країн світу. З цього часу центральні банки провідних країн світу почали 

створювати відповідні підрозділи для аналізу та прогнозування стабільності 

функціонування банківських і фінансових систем. 

Методологія МВФ, на якій базується розрахунок І.ф.с., передбачає 

компіляцію та поширення 40 індексів: 25 індикаторів для установ сектору депо-

зитних корпорацій (12 із яких основні) та 15 індикаторів для клієнтів сектору 

депозитних корпорацій, у т.ч.: інші фінансові корпорації (2 індикатори), 

нефінансові корпорації (5 індикаторів), домашні господарства (2 індикатори), 

ліквідність ринку (2 індикатори) та ринки нерухомості (4 індикатори).  

Важливим є не стільки визначення самого індикатора, скільки відслідко-

вування тенденцій його зміни. Дослідимо тенденції зміни основних індикаторів 

фінансової стійкості банківської системи України. 

Першим показником, що засвідчує стійкість системи є cпіввідношення 

регулятивного капіталу до зважених за ризиком активів. Його динаміка пред-

ставлена на рисунку 1. Як бачимо, різкого зростання дане співвідношення 

зазнало у 2 кварталі 2009 року. Стрімке зростання відбувалося до 1 кварталу 

2010 року. Весь 2010 рік співвідношення було стабільно високим на рівні 

більше 20%, що означає, що кожна гривня активів покрита 20 копійками 

власного капіталу, при чому капіталу, очищеного від різного роду вкладень 

небанківського характеру. 
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Важливим 

ням стабільності 

ської системи є 

ня показника на рівні бі-

льше 17% протягом двох 

років поспіль. 

Наступний показ-

ник - cпіввідношення не-

діючих кредитів без ура-

хування резервів до капі-

талу (рис.2). 

 

Динаміка даного 

показника дуже різка. Найбіль-

ше його значення складало 378 

% у 2006 році протягом 2007 

року показник коливався, а за 

перший квартал 2008 року об-

валився до рівня трохи більше 

7%. Останнім часом це співвід-

ношення трохи більше 30%. 

Оскільки саме в початковій ста-

дії кризи показник зазнав найбі-

льшої динаміки, то на нашу ду-

мку даний індикатор може бути 

використаний для прогнозування кризових явищ в банківській системі.  

Важливе місце в системі індикаторів фінансової стійкості банківської си-

стеми належить нормі прибут-

ку на капітал (рис.3) Динаміка 

цього показника також неодно-

рідна.  

Найнижче значення біло 

в кінці 2009 року, тобто в пе-

ріод фінансової кризи. В 

останні роки показник нижче 1 

%, що може бути свідченням 

негативних явищ у банківській 

системі України.  

Отже загалом банківську систему України можна характеризувати як ста-

більну, проте з певними ознаками погіршення ситуації у майбутньому. 
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Рис. 1 Динаміка cпіввідношення регулятивного капіталу 

до зважених за ризиком активів 

325,99
378,52352,44

321,93

7,44 9,16 31,9730,65 26,4925,9336,0331,80

0,00
50,00

100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00

2
0

0
5

Q
4

2
0

0
6

Q
2

2
0

0
6

Q
4

2
0

0
7

Q
2

2
0

0
7

Q
4

2
0

0
8

Q
2

2
0

0
8

Q
4

2
0

0
9

Q
2

2
0

0
9

Q
4

2
0

1
0

Q
2

2
0

1
0

Q
4

2
0

1
1

Q
2

2
0

1
1

Q
4

2
0

1
2

Q
2

2
0

1
2

Q
4

2
0

1
3

Q
2

2
0

1
3

Q
4

Рис. 2 Динаміка cпіввідношення недіючих креди-

тів без урахування резервів до капіталу 

Рис. 3 Динаміка норми прибутку на капітал 
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АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВ 

НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 

 

Однією з головних інвестиційних функцій банків є мобілізація заоща-

джень населення і спрямування їх на інвестування через ринок цінних паперів. 

Необхідність інвестиційної діяльності банків обумовлена взаємозалежніс-

тю розвитку банківської системи та економіки загалом. Адже, з одного боку, 

банківські установи зацікавлені в стабільному економічному середовищі, що є 

необхідною умовою їхньої діяльності, а з іншого — стабільність економічного 

розвитку багато в чому залежить від високого ступеня надійності банківської 

системи, її ефективного функціонування. 

Дослідженням питання вивчення інвестиційного потенціалу банків країни 

присвячено праці таких науковців, як: О.І. Воробйова, І.Кривцун, С. Леонов, І. 

Лютий, Т. Майорова, А. Пересада, М. Савлук, Н. Шелудькота інших. 

Банки як інститути фінансового ринку акумулюють величезні суми тимча-

сово вільних грошових капіталів фінансових та нефінансових корпорацій і гро-

шові вклади населення через використання різноманітних грошово-кредитних і 

фінансових інструментів залучення коштів. Усе це засвідчує великий 

інвестиційний попит банків на грошові ресурси. А створення великих грошових 

фондів виступає як економічна передумова формування інвестиційного 

потенціалу, як окремих банків, так і банківської системи загалом. 

Сьогодні вкладення банків в економіку України здійснюється у двох ос-

новних формах:  пряме фінансування інвестиційних проектів; вкладення в цінні 

папери. Саме друга форма є втіленням інвестицій банків на фінансовому ринку. 

Відмітимо, що всі банківські операції з цінними паперами можна поділи-

ти на три основні групи:  

− емісійні – пасивні операції, які здійснюються через випуск цінних паперів 

власного боргу;  

− клієнтські – посередницькі операції з цінними паперами, які здійснюються 

банками від імені, за рахунок та на користь клієнтів;  

− інвестиційні – активні операції із вкладення власних та залучених фінансо-

вих ресурсів у фондові активи шляхом придбання відповідних цінних папе-

рів на фондовому ринку від свого імені.  

В інвестиційному портфелі цінних паперів банку можна виділити: цінні 

папери банків на інвестиції; цінні папери банків на продаж (за правилами бір-

жової спекулятивної гри); цінні папери для вкладів в асоційовані компанії (па-

йова участь); цінні папери для вкладень у дочірні компанії [1]. 

Сутність інвестиційного потенціалу банку має двоякий характер: з одного 

боку, він є результатом ефективного використання потенційних можливостей 

банку, з другого — фактором його подальшого розвитку за рахунок здійснення 

інвестиційної діяльності. Інвестиційний потенціал банку є динамічною катего-
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рією, адже його формування, стан і ступінь використання великою мірою ви-

значаються як ендогенними, так і екзогенними факторами впливу. 

Ефективне використання банківськими установами інвестиційного поте-

нціалу має бути пов'язане із прийняттям конкретних рішень у сфері нарощу-

вання обсягів банківських інвестиційних ресурсів. Від того, наскільки банки 

приділятимуть увагу формуванню даних ресурсів залежить їх спроможність 

здійснювати активні інвестиційні операції. Відтак, інвестиційний потенціал ба-

нку можна поділити на власний і залучений. Власний інвестиційний потенціал 

банку формують його статутний капітал, резервний капітал, банківський при-

буток тощо, а формування залученого інвестиційного потенціалу комерційного 

банку здійснюється за рахунок грошових коштів, розміщених на вкладах, в де-

позитах, банківських векселях тощо. Слід відмітити, що за період 2008-2013 

років спостерігається позитивна динаміка власного капіталу банків України 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Динаміка окремих джерел інвестиційного потенціалу банків України 

у 2008-2012 роках (у млн грн) * 

Назва показника 
Роки (станом на 01.01) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Капітал, в т.ч. 69578 119263 115175 137725 155487 169320 180951 

Темп зросту,%  71,4 -3,4 19,6 12,9 8,9 6,9 

статутний капітал 42873 82 454 119189 145857 171865 175204 183513 

Темп зросту,%  92,3 44,6 22,4 17,8 1,9 4,7 

Зобов’язання, в т.ч. 529818 806823 765127 804363 898793 957872 1081954 

Темп зросту,%  52,3 -5,2 5,1 11,7 6,6 13,0 

кошти суб'єктів 

господарювання 

111995 143928 115204 144038 186213 202550 217665 

Темп зросту,%  28,5 -20,0 25,0 29,3 8,8 7,5 

кошти фізичних 

осіб 

163482 213219 210006 270733 306205 364003 432470 

Темп зросту,%  30,4 -1,5 28,9 13,1 18,9 18,8 

* Складено автором за даними джерела [2]  

 

Незважаючи на позитивні тенденції у динаміці як власного, так і залучено-

го капіталів банків України варто наголосити, що Банківська система розвива-

ється, головним чином, за кредитно орієнтованою моделлю - у структурі акти-

вів переважна частка належить кредитам (2013 р. – 70,5 %), тоді як питома вага 

обсягів вкладень банків у цінні папери, в даний звітний період, незначна - лише 

10,1 % [2]. Пріоритет банків України пов'язаний з кредитним напрямком ак-

тивної діяльності, певною мірою знижує їхні потенційні можливості як інвес-

торів на фондовому ринку.  

Необхідно зазначити, що за темпами скорочення обсягів бюджетного 

фінансування економіки України роль банківських інвестицій у забезпеченні 

глибоких структурних перетворень інвестиційної сфери буде неухильно зроста-
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ти, а сама банківська система повинна бути готовою до здійснення великомасш-

табних інвестицій, у тому числі безпосередньо у виробництво. Банківські 

інвестиції, які знаходяться у тісному взаємозв'язку з грошовим сектором 

економіки, здатні сильно впливати на стан економічної рівноваги. Економічна 

рівновага визначається співвідношенням двох основних ринкових елементів: 

попиту на грошові ресурси з боку економіки і пропозиції грошових коштів з 

боку банківської системи. Зрештою, на практиці не може бути досягнуто 

абсолютної рівноваги економічної системи, але відносна збалансованість роз-

витку окремих елементів економічного організму повинна постійно 

підтримуватись [3]. Нам імпонує думка О.В. Горалько щодо заходів 

підвищення інвестиційного потенціалу банківської системи України, які вклю-

чають [4, с.93]: 

− створення механізму трансформування заощаджень в інвестиції; 

− продовжити ініціативи, спрямованої на розвиток іпотечного кредитування, 

що створює прозорий ринок кредитування придбання особистого майна й 

активізує інвестиційні процеси в Україні; 

− запровадження спеціальних гарантій безпечності й підтримка зацікавленості 

населення в розміщенні власних заощаджень у банках; 

− розширення можливостей підтримання ліквідності банків на основі програм 

фінансового оздоровлення; 

− встановити обмеження на здійснення банками активних операцій; 

− запровадити мораторій на розподіл чистого прибутку банків; 

− запровадження чіткої регуляторної політики; 

− розробка законодавчих ініціатив щодо адекватності капіталу, процентних 

ставок; 

− запровадження продуктивної системи ІРО (первинне розміщення акцій), яка є 

перспективним способом залучення іноземних інвестицій українськими бан-

ками. 
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ОЦІНКА ПРИБУТКОВОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ 

 

В ринкових умовах банківські установи є дієвим механізмом проведення 

державної грошово-кредитної політики, реалізація якої впливає на економічні 

процеси в країні. 

Законом України «Про банки та банківську діяльність», прибутковість 

визначається як фінансовий показник результативності діяльності банку,  вели-

чина якого залежить від трьох компонентів: доходів, видатків і податків, спла-

чених до бюджету, тобто прибуток банку являє собою перевищення доходів над 

його витратами [1]. 

При цьому основними особливостями прибутку є: 

1) характеризує ефективність діяльності банку та дає уявлення про її функціо-

нальну спрямованість; 

2) виступає внутрішнім джерелом розвитку банківської установи; 

3) визначає платоспроможність, ліквідність та конкурентоспроможність банку; 

4) забезпечує надійність і гарантує безпеку вкладів юридичних та фізичних 

осіб. 

Таким чином, сформований прибуток банку забезпечує збільшення влас-

ного капіталу, оновлення основних фондів, виплату відповідного рівня дивіде-

ндів, а також дає можливість приймати і вирішувати стратегічні цілі банківсь-

кої установи.  

На рис. 1 наведено динаміку прибутковості банківських установ України 

за 2011 – 2013 роки [2]. 

 
Рис. 1 Прибутковість банківських установ за 2011 – 2013 роки (тис. грн.) 

 

Дані рис. 1 надають можливість стверджувати, що максимальний розмір 

прибутку прослідковується у ПАТ КБ «Приватбанк». Але при цьому прибутко-
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вість відповідного банку у 2013 році, порівняно з 2011 роком зменшилася на 

162580 тис. грн.  

Позитивні результати діяльності ПАТ КБ «Приватбанку» забезпечили 

йому можливість отримати звання Кращого банку за рейтингом авторитетного 

фінансового журналу Європи, британського «The Banker». Також ПриватБанк 

був визнаний «Кращим банком 2013 року» в американському журналі Global 

Finance magazine. Таким чином, ПАТ КБ «Приватбанк» за всіма показниками 

був визнаний абсолютним лідером в Україні [3]. 

Як свідчить динаміка прибутковості банківських установ, рівень прибут-

ку банків має нестабільну тенденцію щодо збільшення. Такі коливання визна-

чаються факторами, які впливають на формування розміру прибутку банків, а 

саме: рівень інфляції; дохідності активів, процентних ставок за кредитами та 

обсяг банківських послуг. 

Своєчасне врахування впливу відповідних факторів дозволить забезпечи-

ти фінансову стійкість банківської установи, створити резервні фонди з метою 

мінімізації кредитних ризиків та підвищити якість наданих банківських послуг.  
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АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ 

НА ДИНАМІКУ ЗОЛОТОВАЛЮТНИХ РЕЗЕРВІВ НБУ 

 

За умов інтеграційних процесів та трансформації економічних і соціаль-

них відносин в Україні стан та перспективи розвитку банківської системи набу-

вають особливого значення. У цьому розрізі посилюється роль центрального 

банку країни як провідника грошово-кредитної політики. Забезпечення ефекти-

вного розвитку економіки країни неможливе без розширення сфери застосуван-

ня фінансових інструментів та механізмів. Об’єктивна потреба в наявності зо-

лотовалютних резервів зумовлена, по-перше, тим, що вони є одним з основних 

інструментів забезпечення фінансової безпеки держави, яка в свою чергу є ос-
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новою економічної безпеки; по-друге, золотовалютні резерви мають бути осно-

вою для забезпечення стабільності національної грошової одиниці. 

Проблематику золотовалютних резервів та їх вплив на розвиток економі-

ки досліджували в своїх працях зарубіжні та вітчизняні вчені П. Гвідотті, І. Ре-

дді, О. Лупін, І Каракулова [2,3], А. Ліханов [4], А. Гальчинський, В. Стельмах 

та ін. 

Відповідно до статті 47 Закону України «Про Національний банк Украї-

ни», золотовалютні резерви складаються з: монетарного золота, іноземної ва-

люти, спеціальних прав запозичень (СПЗ), резервної позиції МВФ та інших 

компонентів [1]. Цей ресурс є показником багатства, державності та незалежно-

сті країни, а також є відображенням рівня її економічного розвитку. 

Обсяг золотовалютних резервів країни є одним з важливих макроеконо-

мічних показників, який впливає на економічне становище України. В таблиці 1 

представлено їх динаміку та структуру за 2010-2013 рр. [5]. 

Аналіз таблиці показав, що золотовалютні резерви зменшилися у 2013 р. 

у порівнянні з 2010 р. на 14160,7 млн. дол. (на 40,95%); обсяги монетарного зо-

лота протягом зазначеного періоду збільшилися на 31,32%; резервні обсяги іно-

земної валюти за той же самий період зменшилися на 14559,92 млн. дол. 

(43,7%); СПЗ мали тенденцію до зростання: з 7,96 млн. дол. до 16,0 млн. дол., 

тобто на 8,04 млн. дол. (101%); резервна позиція в МВФ залишилася незмінною 

протягом 2010-2013 рр. і становила 0,03 млн. дол. 

Чинниками, що вплинули на значне зниження обсягу золотовалютних ре-

зервів НБУ, стали погашення заборгованості за зовнішними боргами; від’ємне 

сальдо зовнішньоторгівельного балансу; зниження курсу валют і золота по від-

ношенню до долара США, в якому номіновані резерви, через що відбулася пе-

реоцінка золотовалютного кошика; підвищений попит на іноземну валюту. 

 

Таблиця 1 

Обсяги та структура золотовалютних резервів НБУ, млн. дол. 

Показник 
Роки 

2010 2011 2012 2013 

Золотовалютні резерви всього, в тому 

числі 
34576,4 31794,61 24546,19 20415,7 

Монетарне золото 1248,97 1385,29 1890,36 1 640,15 

Резерви в іноземній валюті 33319,44 30391,38 22646,62 18759,52 

Спеціальні права запозичення (СПЗ) 7,96 17,91 9,18 16,0 

Резервна позиція в МВФ 0,03 0,03 0,03 0,03 

 

У січні 2014 р. золотовалютні резерви Національного банку України ско-

ротилися більш ніж на 12%, або на $ 2,6 млрд. За оперативними даними, станом 

на 01.02.2014 р. обсяг міжнародних резервів становив 17,8 млрд. дол. США (в 

еквіваленті). Їх динаміка протягом січня 2014 р. була обумовлена необхідністю 

своєчасного виконання державних боргових зобов’язань в іноземній валюті 
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(понад 1,1 млрд. дол. США), включаючи здійснення платежів на користь 

Міжнародного валютного фонду (0,65 млрд. дол. США), а також проведення 

заходів з підтримки рівноваги на валютному ринку. 

Протягом січня 2014 р. Національний банк України збільшив свою прису-

тність на міжбанківському валютному ринку, застосувавши наявні в нього ме-

ханізми та інструменти валютної стабілізації. Від’ємне сальдо валютних інтер-

венцій Національного банку України становило 1,7 млрд. дол. США [5]. 

За офіційними даними, за 2014-2017 рр. Україна повинна погасити 

74,35% державного боргу (приблизно 400 млрд грн.), а за 2018-2046 рр. – 

25,65% (150 млрд грн.). Виходячи з цього, прогнозна ситуація в Україні на 

наступні 4 роки є негативною, так як відбудеться значне скорочення валютних 

резервів, що може призвести до ще більшого знецінення гривні. Вже сьогодні 

курс гривні до долара за січень 2014 р. просів на 5,5%, тоді як за весь 2013 р. 

нацвалюта подешевшала всього на 2%. Згідно з новим курсом долар подорож-

чав на 71,5 копійки або на 8,95% [5]. 

Перегляд офіційного курсу проведено вперше за останні півтора року. 

Згідно з даними НБУ, найбільша переоцінка офіційного курсу була проведена в 

період із вересня по грудень 2008 р., коли регулятор знизив вартість гривні до 

долара в півтора рази – з 4,9 до 7,7 грн/$. Після цього курс змінювався незнач-

но, а з 9 липня 2012 р. перебував на незмінному рівні 7,9930 грн/$. 

Отже, динаміка офіційних золотовалютних резервів, яка тісно пов’язана з 

масштабами зовнішньоекономічної діяльності й валютного обороту, безпосере-

дньо впливає на стан внутрішнього грошового обігу в країні. 

Основними джерелами поповнення золотовалютного резерву є власні та 

залучені кошти, що утворюються в процесі купівлі валюти, отримання прибут-

ку від здійснення операцій із золотовалютними резервами, кредитних та депо-

зитних операцій із міжнародними інститутами, організаціями тощо [4, с. 26]. 

Тому необхідно здійснювати корегування нормативно-правового забезпечення, 

що врегульовує відносини, пов’язані із золотовалютними резервами, створюва-

ти нові законодавчі та нормативні акти, підвищувати інвестиційну привабли-

вість банківського сектора, зменшувати ризики банківської діяльності. Також 

для ефективного формування, управління та диверсифікації золотовалютних 

резервів України необхідною умовою є наявність прозорого інформування сус-

пільства (транспарентності) щодо дій НБУ у цій сфері, що на сьогодні є непов-

ним та нечітким. 

Таким чином, офіційні золотовалютні резерви є ключовою ланкою, яка 

пов’язує обсяги грошової маси і масштаби зовнішньоекономічної діяльності та 

забезпечує взаємодію між ними, результат якої відображає сальдо платіжного 

балансу. А відтак валютна політика центрального банку, спрямована на форму-

вання й оптимальне управління офіційними золотовалютними резервами, є не-

обхідним елементом у загальній системі заходів регулятивного впливу на ди-

наміку обмінного курсу, стан платіжного балансу і підтримання макроекономі-

чної рівноваги. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

В сучасних умовах винятково важливе значення для України набуває під-

вищення ефективності банківської системи, оскільки банки є рушійною силою 

економічного розвитку країни. Не зважаючи на існуючі недоліки національного 

законодавства, банківська система України в останні роки переживає бурхли-

вий розвиток. Пройшли часи, коли можна було легко заробляти на спекулятив-

них операціях з валютою. Сьогодні все більше комерційних банків роблять ста-

вку в конкурентній боротьбі на використання передових інформаційних техно-

логій. 

Хоча питання щодо діяльності банківських установ, впровадження передо-

вих інформаційних технологій, фінансування інновацій вивчають як вітчизняні, 

так і зарубіжні науковці, зокрема: І. Брітченко [1], Н. Єрьоміна [2], C. Єгориче-

ва [3], В. Задірака [4], В. Лейбов [5], Н. Меджибовська [6], М. Мрочко [7], Т. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/679-14
http://papers.univ.kiev.ua/ekonomika/articles/Modern_lines_of_management_of_gold_and_exchange_currency_reserves_of_the_central_bank_14584.pdf
http://papers.univ.kiev.ua/ekonomika/articles/Modern_lines_of_management_of_gold_and_exchange_currency_reserves_of_the_central_bank_14584.pdf
http://www.bank.gov.ua/
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Павлів [7], В. Чаусов [8], актуальним в Україні залишається подальший розгляд 

проблем банківської діяльності, застосування передових технологій, побудови 

сучасних інформаційних банківських систем. 

Слід зазначити, що банківська установа – це, насамперед, фінансова орга-

нізація, яка створена для отримання прибутку, а, як показує практика, інвестиції 

в інформаційні банківські системи окупаються лише через певний період часу, 

необхідний для придбання обладнання та програмного забезпечення, навчання 

персоналу, адаптації системи до конкретних умов, тому не слід вважати, що се-

редній банк готовий витрачати величезні суми на автоматизацію. Вкладаючи 

кошти, комерційні банки прагнуть, в першу чергу, до здешевлення рутинної 

роботи та підвищення конкурентних переваг. 

Досвід закордонних банків свідчить про те, що передові інформаційні тех-

нології можуть охопити всі аспекти банківської справи [2]. Зокрема, автомати-

зація банківських операцій дозволяє: виконувати безпаперові платіжні операції 

з мінімальним залученням праці людей і скороченням організаційних витрат; 

проводити обробку платежів в реальному часі; прискорювати обмін інформаці-

єю між банками та клієнтами, банками і їх відділеннями за допомогою комуні-

каційних ліній зв’язку; мінімізувати типові види банківського ризику; забезпе-

чувати керівників управлінською інформацією. 

Останнім часом в Україні, як і в інших країнах Європи, банкам доводиться 

все частіше звертати увагу на задоволення, так би мовити, щоденних потреб 

―дрібного‖ клієнта. Хоча роздрібні послуги обходяться банку дорого, сучасні 

інформаційні технології дозволяють обслуговування таких клієнтів зробити до-

сить вигідним. В першу чергу, це можливість віддаленого проведення розраху-

нків по системі клієнт-банк та інтернет-банкінг [5-7]. По-друге, це широке 

впровадження пластикових карток та автоматизація видачі кредитів [8]. 

Використання Іnternet як інструменту в електронних комерційних справах 

змінює традиційно існуючу практику ведення безготівкових платежів і розра-

хунків [3]. Серед основних причин швидкого поширення використання елект-

ронних платежів є те, що оплата послуг через Іnternet обходиться клієнту, як 

правило, на порядок-два дешевше, ніж з використанням автоматів, чи при спіл-

куванні з працівником банку біля касового вікна. Слід однак зазначити, що є 

ряд факторів, які обмежують широке використання Іnternet в якості середовища 

розповсюдження фінансової інформації. Зокрема, на сьогодні існує проблема 

боротьби з проведенням безподаткових фінансових операцій, ―відмиванням 

брудних‖ коштів через електронні банківські системи [2, 4]. 

Зараз вже ―побутовим‖ є поняття віртуального банку [1]. При цьому всі дії 

виконуються без фізичного відвідування клієнтом банку. Уже діє перший реа-

льно існуючий віртуальний банк (Securіty Fіrst Network Bank), особливістю яко-

го є безкоштовне обслуговування поточних рахунків клієнтів. Як правило, у ві-

ртуальних банках використовують двобічні інтерактивні відеосистеми для ці-

лодобового обслуговування приватних вкладників, які дозволяють клієнтам 

спілкуватися з представниками банку у режимі реального часу [1]. 

Таким чином, проблеми впровадження банківських інформаційних техно-
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логій в Україні є актуальними та потребують подальшого дослідження. Причо-

му, вивчати їх необхідно на двох рівнях – на рівні Національного банку Украї-

ни та на рівні комерційних банків. Слід також звернути увагу на те, що зараз 

досить гостро стоїть питання технічного захисту інформації та правового забез-

печення функціонування інформаційних систем. 

На сьогоднішній день в Україні гостро відчувається нестача ІТ-спеціалістів 

у банківській сфері, мало відповідної технічної та навчальної літератури. 
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ІНТЕРНЕТ-ПОСЛУГИ ЯК ФАКТ СЬОГОДЕННЯ В СИСТЕМІ 

ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ 

 

Поява перших систем та методів електронної комерції відбулася після 

виникнення технологій автоматизації продажів та впровадження автоматизова-

них систем управління корпоративними ресурсами. У 1960 р. американські 

компанії American Airlines та IBM розпочали автоматизацію процедури резер-

вування місць на авіарейси. Таким чином, система SABRE (Semi-Automatic 

Business Research Environment) робила повітряні перельоти більш доступними 

для пересічних пасажирів, допомагаючи їм краще орієнтуватися в тарифах та 

рейсах, число яких постійно зростало. Завдяки автоматизації процесу розрахун-
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ку тарифів при резервуванні місць, знижувалася вартість самих послуг. 

Найбільш динамічно ринок електронної комерції розвивається протягом 

останніх 20-ти років, що обумовлено використанням інформаційних 

технологій, стрімким зростанням кількості інтернет-користувачів, збільшенням 

впливу соціальних мереж, динамічним розвитком систем електронних 

платежів. 

Електронна комерція – це сфера цифрової економіки, що включає всі фі-

нансові та торгові транзакції, які проводяться за допомогою комп’ютерних ме-

реж, та бізнес-процеси, пов’язані з проведенням цих транзакцій. 

Основними перевагами електронної комерції є: широкий доступ до коме-

рційної інформації; глобальний масштаб; захищений документообіг; скорочен-

ня термінів підготовки та реалізації угод; вільний вхід на ринок та вихід з ньо-

го; інтенсифікація товарообігу та збільшення його обсягів; зменшення опера-

ційних витрат; персоналізація; оптимізація використання оборотних коштів 

учасників електронної комерції. 

Основними фінансовими Інтернет-послугами, що набули значного поши-

рення можна назвати Інтернет-банкінг, Інтернет-трейдинг та Інтернет-

страхування. 

Інтренет-банкінг є одним із різновидів електронних платежів та полягає в 

наданні банком послуг клієнтам щодо електронного управління своїми рахун-

ками з використанням Інтернету. 

Послуги Інтернет-банкінгу включають: виписки за рахунками, блокуван-

ня картки клієнтом, заявки на відкриття депозитів, отримання кредитів, оплата 

комунальних послуг, поповнення балансу SIM, переказ коштів з власного раху-

нка на рахунок одержувача, платежі в межах банку, обмін валют, платежі в іно-

земній валюті, встановлення лімітів на різні види операцій з карткових та пото-

чних рахунків. 

Основними перевагами такої послуги є: 

- для користувачів: мінімізація комісійних, широкий діапазон персоніфікова-

них послуг, доступність і мобільність сервісу, оперативність виконання тра-

нзакцій; 

- для банку: розширення клієнтської бази, скорочення інвестицій у розвиток 

мережі філій, мінімізація операційних витрат. 

Сьогодні Інтернет-банкінг, як частина ринку електронної комерції в 

Україні, знаходиться на стадії формування. Ще недавно використовувались си-

стеми пасивного Інтернет-банкінгу, які дозволяли лише отримувати інформа-

цію про стан рахунків. Проте зараз, банки надають послуги, що позволяють їх-

нім користувачам здійснювати управління своїми рахунками через Інтернет-

мережу. 

Першим банком, який запровадив в Україні послугу Інтернет-банкінгу – 

«Приват-24» став «Приват-Банк». Він пропонує своїм клієнтам досить широкий 

спектр послуг, зокрема доступ до практично усіх основних банківських опера-

цій з персонального домашнього комп’ютера чи мобільного телефону («Мобі-

льний-банкінг»). «Приват-24» надає можливість здійснювати внутрішньобан-



64 
 

ківський переказ коштів в системі Privat Money, а також міжбанківський — у 

системі SWIFT, а також переказ коштів у системі Western Union. 

Інтернет-трейдинг – це спосіб доступу до торгів на валютній та фондовій 

біржі через Інтернет-мережу. Як правило, цю послугу надають банки, біржі, 

брокерські компанії. 

Інтернет-трейдинг став популярним у США в середині 90-років XX ст. як 

технологія, що давала змогу спростити і прискорити виконання операцій на фо-

ндовому ринку. 

В Україні Інтернет-трейдинг виник завдяки «Українській біржі» відносно 

недавно. Це пов’язано з тим, що завдяки глибокому проникненню Інтернету в 

життя багатьох людей, доступ до торгів на біржі став цілком реальним для ко-

жного. Проте не всі ознайомлені з можливостями Інтернет-трейдингу, як спо-

собу вкладення та примноження власного капіталу. Не зважаючи на це, на да-

ному етапі розвитку нашої країни, саме ця послуга стала альтернативою банків-

ським вкладам, купівлі нерухомості для збереження і збільшення особистого 

капіталу. Це означає, що кожен може продавати чи купувати акції, заробляючи 

на цьому. 

Основними перевагами такої послуги можна вважати: помірна вартість 

операцій купівлі-продажу, висока ліквідність, прозорість угод, швидке відкрит-

тя рахунку при мінімальному стартовому капіталі, розширення кола інвесторів 

та місткості ринків, що надає можливість непрофесійним учасникам ринку 

вкладати свої кошти в прибуткові активи на фондових і валютних ринках, ком-

плексне обслуговування інвесторів, формування інвестиційних портфелів і ди-

намічні зміни їх обсягів та структури, надання консультаційних послуг. 

Як правило, доступ до торгів має онлайн-брокер. Він надає своїм клієн-

там програмне забезпечення для зв’язку з біржею, щоб проводити торги; здійс-

нює технічну підтримку даної діяльності. 

Інтернет-страхування – це укладення страхового поліса безпосередньо 

через Інтернет-сайт страхової компанії або страхового посередника, що вклю-

чає вибір страхових послуг, розрахунок тарифу і страхової суми, підписання 

поліса і отримання страхових премій, організацію огляду об’єкта страхування. 

Інтернет-представництво страховика забезпечує клієнту: надання даних 

про фінансовий стан страхової компанії та інформації про послуги, які вона на-

дає; визначення суми страхової премії та порядку її сплати за кожним видом 

страхування залежно від конкретних параметрів; отримання електронних копій 

документів, а також можливості їх заповнення через Інтернет; замовлення і 

оплату страхового поліса; передачу клієнту поліса, завіреного електронно-

цифровим підписом страхової компанії; оплату страхової премії клієнту через 

Інтернет-мережу; можливість обміну інформацією між клієнтом та страховою 

компанією в період дії договору. 

Інтернет-страхування має такі переваги: мінімізація затрат часу страхува-

льника, завдяки можливості замовлення поліса, не виходячи з дому чи офісу; 

спрощення способів оплати за надані послуги (банківські перекази, платіжні 

картки, електронні гроші); полегшення процесу страхування завдяки наочному 
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та інтуїтивно зрозумілому способу порівняння у виборі страхових компаній та 

їхніх послуг; мінімізація «людського» фактора: немає необхідності у зустрічі та 

спілкуванні з представниками страхової компанії особисто; автоматизація роз-

рахунку страхової суми і тарифу за допомогою страхового мультикалькулятора. 

В Україні розвитком Інтернет-страхування займаються такі компанії як 

СК «Укрсоцстрах», «АСКА», «Кредо-Класік», «ВЕСКО», «Оранта», «Остра-

Київ» та ін. [1]. 

На сьогоднішній день розвиток сегмента електронних фінансових послуг 

в Україні потребує нормативно-правового регулювання. Існує також низький 

рівень розвитку інфраструктури для застосування електронної комерції та брак 

широкого використання електронних грошей. Окрім цього, для виходу на сві-

тові ринки фінансових Інтернет-послуг важливим є освоєння нових каналів фі-

нансового обслуговування. Важливим також є створення банківськими устано-

вами відповідних програмно-технологічних комплексів, які зможуть забезпечи-

ти високий рівень захисту інформації та її надійність, можливість стандартиза-

ції та сертифікації фінансових продуктів. 
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ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ 

УМОВАХ 

 

На сучасному етапі розвитку, в умовах нестабільності вітчизняної еконо-

міки, перед господарськими суб’єктами постає проблема забезпечення фінансо-

вої стійкості, а також підвищується роль об’єктивної оцінки фінансового стану 

підприємства. 

Основні аспекти проблем оцінки фінансового стану підприємства відо-

бражено в наукових роботах Городинської Д.М., Данильчук І.В., Карпенко Г.В., 

Мороз Е.Г., Обущак Т.А., Рудницької О.М., Смачило В.В., Фридинського В.О. 

та ін. 

Особливого значення набуває своєчасне та об'єктивне оцінювання фінан-

сового стану підприємств різноманітних форм власності, оскільки прибутко-

вість фірми напряму залежить від своєчасного й об'єктивного аналізу фінансо-

вого стану підприємств. 

Фінансовий стан – це складна, інтегрована за багатьма показниками, ха-

рактеристика діяльності підприємства в певному періоді, що відображає сту-

пінь забезпеченості підприємства фінансовими ресурсами, раціональності їх ро-

зміщення, забезпеченості власними оборотними коштами для своєчасного про-

ведення грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями та здійснення ефекти-

вної господарської діяльності в майбутньому [1]. 

Для забезпечення стійкості фінансового стану економічного суб'єкта не-

обхідно не тільки раціонально розмістити наявні фінансові ресурси, але й ефек-

тивно їх використати. Сучасні умови вимагають від підприємства підвищення 

рівня ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції і послуг 

на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних 

форм господарювання і управління виробництвом. На основі аналізу формуєть-

ся стратегія і тактика підприємства, розробляються плани й управлінські рі-

шення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підви-

щення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприєм-

ства, його підрозділів і працівників [2]. 

Для визначення ефективності діяльності суб’єкта господарювання засто-

совують аналіз фінансового стану підприємства, суть якого полягає у своєчас-

ному виявленні та усуненні недоліків у фінансовій діяльності підприємства та 

пошук на цій основі резервів зміцнення фінансового стану підприємства та його 

платоспроможності [3]. 

Такий аналіз, з урахуванням ліквідності та фінансової стійкості, безпосе-
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редньо впливає на фінансові можливості фірми.  До основних методів аналізу 

фінансового стану підприємств відносять: інтегральний, комплексний, коефіці-

єнтний, беззбитковий, рівноважний. 

Пріоритетним є коефіцієнтний метод аналізу фінансового стану підпри-

ємства, який здійснюють на основі розрахунку декількох груп показників: оцін-

ки майнового стану, оцінки ділової активності, оцінки ліквідності і платоспро-

можності, оцінки фінансової стійкості підприємства, оцінки прибутковості дія-

льності [3]. 

Коефіцієнтний метод передбачає розрахунок системи коефіцієнтів, що 

висвітлюють різні сторони господарювання підприємства і враховують вплив 

як внутрішнього, так і зовнішнього середовищ на фінансовий стан підприємст-

ва. Комплексний метод дає змогу виявити ті напрямки в діяльності підприємст-

ва, в яких виникають проблеми, а також досліджувати причини, що їх зумови-

ли. Це є величезною перевагою даного методу. Однак існують і недоліки. 

Основними недоліками даних методів, що ускладнюють їх застосування, 

є: трудомісткість; відсутність нормативних значень більшості коефіцієнтів, що 

використовуються в процесі аналізу; ситуація, коли зміни величин коефіцієнтів 

у динаміці не можуть бути інтерпретовані належним чином, оскільки значення 

для розрахунку постійно змінюються у часі [4]. 

При використанні інтегрального методу розраховується інтегральний по-

казник на базі узагальнюючих показників за рівнем платоспроможності, фінан-

сової незалежності та якості активів підприємства. Перевагою є можливість в 

будь-який момент доповнити сукупний (інтегральний) показник будь-якою кі-

лькістю аналітичних напрямків та коефіцієнтів. Недоліком є те, що виникає пе-

вна неузгодженість понять «платоспроможність» та «ліквідність». 

Беззбитковий метод базується на ролі операційного важеля у формуванні 

результатів діяльності підприємства, на можливості управління його витратами 

й результатами з метою досягнення необхідних показників беззбитковості ви-

робництва. Критерієм оцінки фінансового стану підприємства в цьому випадку 

виступає запас фінансової міцності підприємства, тобто виторг від реалізації, 

що підприємство має після проходження порогу рентабельності. Перевагою 

цього методу є те, що він включає беззбитковість та витрати [2]. 

Рівноважний метод базується на понятті ліквідності й оцінці фінансового 

стану підприємства з позицій досягнення рівноваги між ліквідними потоками у 

сфері господарсько-інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. Даний 

метод визнаний світовим досвідом. Його реалізація дала змогу встановити 

дев’ять типових ситуацій фінансового стану підприємства і розробити відпові-

дні рекомендації загального характеру для досягнення фінансово-господарської 

рівноваги у разі відхилення підприємства від лінії рівноваги чи зони безпеки, 

що є дуже цінним під час використання саме цього методу. Недоліками є: не-

можливість врахування стану підприємства в конкретному, діловому, кредит-

ному і ринковому середовищі. 

Фінансова діяльність підприємства повинна бути спрямована на забезпе-

чення систематичного надходження і ефективного використання фінансових 
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ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціо-

нального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з 

метою ефективного функціонування підприємства. 

Неефективність розподілу фінансових ресурсів може похитнути фінансо-

ву стійкість суб’єкта господарювання і привести фірму на межу банкрутства. 

Забезпечення фінансової стійкості можливе лише завдяки ефективному 

управлінню формуванням та використанням фінансових ресурсів підприємства, 

зокрема управлінню структурою капіталу. 

На сучасному етапі для будь-якого підприємства основними напрямками 

покращення фінансового стану підприємства є: зниження собівартості продук-

ції (робіт, послуг); пошук оптимального співвідношення власного і позикового 

капіталу; підвищення ефективності управління грошовими потоками підприєм-

ства; оптимізація збутової політики; розширення ринків збуту. 

Найважливішим чинником стійкості та розвитку підприємства є здійс-

нення прогнозування його фінансового стану. Важливу роль відіграє постійне 

контролювання зовнішнього і внутрішнього станів підприємства, розробка пла-

нів при виникненні проблемних ситуацій, прийняття нестандартних рішень у 

випадку критичної ситуації, координація дій всіх учасників і контроль за вико-

нанням заходів та їхніми результатами [4]. 

Проблеми, з якими стикається підприємство в процесі управління своєю 

фінансовою стійкістю, виникають внаслідок впливу різноманітних факторів пі-

дприємницького середовища. В зв’язку з цим існує потреба в пошуку шляхів 

захисту фірми від їх негативного впливу, а також визначенні способів усунення 

загроз і адаптація до умов середовища. 

Таким чином, у ринкових умовах господарювання особливо важливим 

стає правильна оцінка фінансового стану. Для забезпечення стійкого фінансо-

вого стану фірмі необхідно постійно здійснювати контроль і вживати заходи 

щодо використання і формування фінансових ресурсів з врахуванням її завдань 

на ринку. 

Підсумовуючи вище викладене можна сказати, що заходи, спрямовані на 

покращення фінансового стану підприємства, містять в собі управління дохо-

дами та витратами, управління капіталом та грошовими коштами. 
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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ 

НАПРЯМ СУЧАСНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ  

 

Поглиблення процесів глобалізації та інтеграція вітчизняної економі-

ки в глобальну систему створила шерег реальних економічних загроз. З ураху-

ванням викликів нового глобального фінансово-економічного середовища, кот-

рі загрожують, як показала фінансова криза 2008 року безпрецедентними за 

своїми масштабами кризовими явищами у фінансовій сфері, є нагальна необ-

хідність нового підходу у забезпеченні ефективних заходів фінансової безпеки. 

Реалії сьогодення диктують про комплекс заходів та інструментів впливу 

з метою не тільки ефективного розвитку економіки, показників її зростання, але 

й запобігання новітнім безпрецедентним викликам фінансово-економічній ста-

більності, котрі виникають внаслідок відриву фінансової сфери від матеріаль-

но-речової основи товарів, послуг і капіталу. А отже, перед сучасною фінансо-

вою політикою стоїть завдання щодо забезпечення умов для розвитку економі-

ки загалом і в цьому контексті формування фінансових ресурсів країни, зокрема 

задля забезпечення стійких показників економічного зростання. Також окремо 

можна виділити напрям гарантування фінансової безпеки, як один із найважли-

віших напрямів розробки фінансової політики в сучасних умовах з метою нейт-

ралізації негативної кон’юнктури світових ринків. Фінансова політика є однією 

з найважливіших складових економічної політики, а також при цьому – одним 

із основних інструментів досягнення макроекономічних, регіональних і галузе-

вих цілей. Майже всі визначенні характеризують ключовими функціями – мо-

білізацію, розподіл та ефективне використання фінансових ресурсів.  

На сучасному етапі розвитку економіки подальший розвиток міжнарод-

них ринків та інтеграційні процеси на них сприяють розвитку світової економі-

ки, оскільки дають змогу кращого розподілу фінансових ресурсів у світовому 

масштабі. Водночас вони роблять більш взаємозалежними економіки різних 

країн і зменшують можливості урядів країн у регулюванні процесів на націона-

льних фінансових ринках. Розвиток та глобалізація фінансових ринків створили 

передумови для значного зростання системних ризиків, а також самого обсягу 

негативного впливу кризових явищ. 

 Виходячи з цього, можна константувати, що на сьогодні вкрай важливим 

завданням фінансової політики держави є гарантування рівня фінансової безпе-

ки. 

Фінансова безпека є ключовою ланкою системи економічної безпеки кра-

їни, що безпосередньо впливає на інші її складові – промислову, енергетичну, 

продовольчу тощо. Тому запобігання негативному впливу фінансових чинників 

на економічний розвиток власне і є предметом політики у сфері фінансової без-

пеки. 

Основною метою політики у сфері фінансової безпеки є  стабільний роз-
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виток фінансової системи країни в напрямі нагромадження фінансових ресурсів 

для економічного розвитку та забезпечення її стійкості до потенційно негатив-

ного впливу вищенаведених зовнішніх і внутрішніх ризиків і загроз. стратегія 

формування і обслуговування ринку державних запозичень повинна базуватися 

на науково обґрунтованих засадах. Структура і розмір державного боргу мають 

прогнозуватися на часовому інтервалі в декілька років та навіть десятиріч з 

тим, щоб забезпечити збалансований бюджет, стабільне економічне зростання й 

потужну фінансову систему. За відсутності такої стратегії економічна криза бу-

де посилюватися, а державний борг зростатиме, що в свою чергу, буде вплива-

ти на зниження рівня фінансової безпеки. Проблеми державного боргу повинні 

стати окремим напрямом дослідження у сферах економічного аналізу, прогно-

зування, фінансового менеджменту, господарського права. До принципових 

моментів, на яких варто зосередити увагу під час вироблення стратегії боргово-

го управління, потрібно віднести чітко визначену граничну межу частки зовні-

шнього та внутрішнього боргу та витрат на їхнє обслуговування в структурі 

державних витрат / подальше зниження вартості обслуговування державного 

боргу та подовження терміну запозичень, поєднання ринкових та інституціона-

льних механізмів управління державним боргом, використання світового досві-

ду врегулювання боргу.  

Отже, завдання державної політики у сфері фінансової безпеки полягають 

у своєчасній оцінці та реагуванні на існуючі та потенційні загрози. Це потребує 

підготовки кваліфікованих та обізнаних із світовим досвідом і правилами фі-

нансистів на всіх рівнях, починаючи від фірми й закінчуючи центральними 

державними органами. Однак головна роль належить державі, її грамотній фі-

нансовій політиці. І доки в Україні не буде забезпечена політична стабільність, 

важко очікувати стабільного економічного зростання та підвищення життєвого 

рівня населення. А в цьому і реалізуються заходи держави, спрямовані на за-

безпечення належної фінансової безпеки країни. 
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КРЕДИТУВАННЯ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 

ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДТРИМКИ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

В умовах численних інституційних перетворень, що мають місце в історії 

України, де характерною ознакою кінця ХХ – початку ХХІ ст. виявилася руй-

нація матеріальної бази великотоварних виробників сільськогосподарської про-

дукції, суттєво змінилися місце і роль господарств населення, серед яких пере-

важають особисті селянські господарства (ОСГ). Вони стали основними това-

ровиробниками найбільш трудомістких та економічно непривабливих галузей 

сільського господарства, передусім тваринництва. В умовах економічної кризи, 

для якої характерна наявність значної кількості безробітних, грошові доходи 

від ведення ОСГ стали основним джерелом наповнення сімейного бюджету, за 

економії при цьому на власному споживанні. Тому особисті господарства сіль-

ського населення варто розглядати як складову частину сільського господарст-

ва України [3]. 

Феномен життєдіяльності особистих селянських господарств (ОСГ), як 

форми дрібнотоварного виробництва, є об’єктом дискусій вчених-економістів, 

політиків, урядовців протягом досить тривалого періоду. Це зацікавлення ви-

кликано ситуацією, за якої у процесі аграрних економічних перетворень саме 

згадана форма господарювання виявилася стійкішою і мобільнішою, зайнявши 

власну нішу у процесі становлення багатоукладної економіки та ринкових від-

носин. У теперішніх реаліях в нашій країні вивченню цієї форми господарю-

вання приділяли увагу В. Збарський, В. Месель-Веселяк, П. Саблук, О. Шпичак, 

В. Юрчишин та ін. Їхні роботи мають важливе значення і слугують підґрунтям 

сучасних економічних поглядів на проблеми розвитку та функціонування осо-

бистих селянських господарств. 

Будь-яка економічна діяльність вимагає залучення різних ресурсів, і фі-

нансові ресурси займають у цьому ряду одне із перших місць: успіх розвитку 

кожної галузі, регіону, місцевості, у тому числі сільської, багато в чому визна-

чається наявністю доступу до джерел фінансування. 

Аналізу економічної природи кредиту та кредитних відносин між банка-

ми і суб’єктами господарювання значну увагу приділяли вітчизняні та зарубіж-

ні вчені: З.В. Гуцайлюк, М.Я. Дем’яненко [1], Е.Дж. Долан, К.Д. Кемпбел, А.М. 



72 
 

Мороз, Є.В. Мних, М.І. Савлук та інші вчені. 

Наявна нині інфраструктура кредитування в нашій країні представлена 

переважно комерційними банками, які, будучи націленими на роботу із серед-

нім і великим бізнесом, не в змозі задовольнити потреби у фінансових ресурсах 

дрібних підприємців. Відсутність джерел кредитування особливо гостро відчу-

вається на селі, де найбільш масовою формою організації виробництва є дрібні 

домогосподарства – особисті селянські господарства (ОСГ). Відповідно до За-

кону «Про особисте селянське господарство» – це господарська діяльність, яка 

проводиться без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально 

або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно 

проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, пе-

реробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків 

та надання послуг з використанням майна особистого селянського господарст-

ва, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму [2]. 

Проблема доступу сільських підприємців до фінансових ресурсів 

пов’язана не тільки з розмірами їхньої справи. Одержання банківського кредиту 

на селі часто ускладнено: віддаленістю банківських структур, недоліком заста-

вного забезпечення, відсутністю у сільських жителів постійних і формально пі-

дтверджених джерел доходів, неможливістю знайти поручителів, складністю 

процедури оформлення кредиту. Комерційні банки уникають кредитування 

дрібних сільських підприємців через високі операційні витрати, пов'язані з не-

великими розмірами кредитів; віддаленістю сільських поселень; високими ри-

зиками неповернення кредиту власниками особистих селянських господарств 

через ризикованість виробництва сільськогосподарської продукції і слабороз-

виненою системою страхування, а іноді й у зв’язку з відсутністю у банків фахі-

вців у сфері кредитування агробізнесу; юридичний статус особистого селянсь-

кого господарства, відсутність гарантії третьої сторони. 

У свою чергу, приватники також не мають особливого бажання звертати-

ся до комерційних банків з приводу отримання кредиту. Основна причина – це 

об’єкт і вартість застави. Отже, існує низка проблем, які стають на перепоні 

щодо кредитування господарств населення. 

На сьогодні, на нашу думку, є декілька основних джерел кредитування 

розвитку приватного сектору сільськогосподарського товаровиробництва. 

Перше джерело – це банківське мікрокредитування діяльності особистих 

селянських господарств. З метою отримання кредиту від власника особистого 

селянського господарства потрібна успішна робота протягом мінімум одного 

сезону, підтвердження права власності на землю, майно і клопотання місцевих 

органів влади. Об’єктами застави може виступати техніка, нерухомість, яка 

знаходиться у приватній власності. Доцільно приймати під заставу майбутній 

урожай за умови його страхування. Проте, додаткові витрати для ОСГ призве-

дуть до зростання вартості отриманих кредитів. Основна умова отримання кре-

диту – це гарантії фінансово стабільної третьої сторони. 

Друге джерело – кредитна кооперація. Кредитне кооперування в сільській 

місцевості має специфічні особливості, що дозволяють виділити його в самос-
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тійну сферу фінансових взаємин: близькість до місця проживання, обмеженість 

учасників довірчими відносинами, надійність оцінки кредитоспроможності 

учасників, солідарна субсидіарна відповідальність членів кооперації, можли-

вість оперувати малими розмірами вкладень і позик, безприбуткове визначення 

ціни послуг, гнучкість установлення процентних ставок та ін. 

Зазначимо, що кредитні спілки мають змогу здійснювати кредитування 

особистих селянських господарств. Кредит може бути використаний на такі ці-

лі: розширення особистого селянського господарства; відновлення засобів, що 

вийшли з вжитку, виробництва; покриття тимчасової нестачі обігових коштів 

(придбання кормів, насіння тощо). Для його отримання фактично безпосередніх 

зусиль клієнта вимагає збір наступних документів: витяг погосподарської кни-

ги; довідка про склад сім’ї; клопотання сільської ради про виділення позикових 

коштів фізичній особі, яка звернулася за позикою (наявність цього документа 

бажана, але не обов'язкова); договори поруки. 

Перші три із перерахованих документів можуть бути отримані в сільській 

раді. Договір поруки заповнюється гарантами потенційного позичальника, чиї 

підписи також завіряються в сільській раді. Документи, що залишилися – заяв-

ка і бізнес-план – складаються спільно із фахівцем кредитної спілки. Довідки 

про доходи поручителів мають бути отримані ними за місцем їх роботи (для 

працюючих осіб) чи в службі соціального забезпечення (для пенсіонерів). 

Правила кредитної спілки передбачають три варіанти погашення позики і 

сплати відсотків: 

− щомісячне погашення відсотків і основного боргу. Цей варіант зручний для 

клієнтів, що мають регулярні надходження коштів (заробітна плата, пенсія, 

виручка від реалізації молока тощо); 

− щомісячне погашення відсотків і щоквартальне погашення основного боргу; 

− одноразове погашення відсотків і щоквартальне погашення основного боргу. 

Третє джерело – це кредитування приватних сільськогосподарських това-

ровиробників переробними та торговельно-посередницькими структурами під 

майбутнє постачання вирощеної сільськогосподарської продукції. 

Таким чином, розвиток системи кредитування особистих селянських гос-

подарств буде стимулювати нарощення обсягів виробництва сільськогосподар-

ської продукції в категорії сільськогосподарських товаровиробників, створення 

нових суб’єктів малого бізнесу в агросфері на базі високотоварних особистих 

селянських господарств та зниження рівня безробіття в сільській місцевості. У 

цьому випадку роль державних органів повинна помітно зростати. Адже біль-

шість кредитів слід видавати селянам відповідно до розроблених цільових про-

грам. Позитивний досвід їх впровадження є у Росії, Білорусії та інших країнах 

СНД. 
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УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА: 

СУТНІСТЬ І ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА  ЦЕЙ ПРОЦЕС 

 

Фінансова діяльність будь-якого промислового підприємства тісно 

пов’язана з формуванням і використанням оборотного капіталу, для ефективно-

го управління яким потрібна продумана, виважена і цілеспрямована політика на 

рівні окремого підприємства та на рівні держави 

В умовах ринкових перетворень у економіці України підприємства пере-

бувають у нестабільному фінансовому становищі. Це виражається у високому 

рівні дебіторської та кредиторської заборгованості, зниженні попиту на проду-

кцію у зв’язку з невисокою якістю або високою ціною реалізації, недостатністю 

власних коштів для фінансування діяльності.  

Причин таких явищ можна визначити багато, але всі ці причини вважаємо 

за можливе поєднати в одну – відсутність налагодженої й працюючої системи 

управління оборотним капіталом на підприємствах. Для виживання в ринково-

му середовищі кожне підприємство зобов’язане забезпечувати ефективне вико-

ристання і прискорення оборотності оборотних коштів, підтримувати на доста-

тньому рівні свою платоспроможність і ліквідність балансу.  

Значний внесок у дослідження проблеми управління оборотним капіта-

лом зробили такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як Е.Р. Брікхейм, Дж. Ван Хорн, 

І.О. Бланк, Ю.А. Арутюнов, В.В. Ковальов, К.В. Ізмайлова, Е.С. Стоянова, Р.Н. 

Холт. Але, незважаючи на велику кількість дослідницьких робіт, у сучасній те-

орії та практиці немає єдиної злагодженої системи управління оборотним капі-

талом.  

Для розгляду управління оборотним капіталом, передусім, необхідно ви-

значити його сутність. Серед науковців існують різні точки  зору на  це понят-

тя. Так, В. Ковальов вважає, що оборотний капітал «...належить до мобільних 

активів підприємства, які є грошовими коштами або можуть бути перетворені у 

них протягом року або одного виробничого циклу» [1, с. 330].  
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На думку Є. Брігхема: «...оборотний капітал – інвестиція фірми у корот-

кострокові активи – готівку, ліквідні цінні папери, товарно-матеріальні запаси і 

рахунки дебіторських заборгованостей» [2, с. 734]. Сутність управління оборо-

тним капіталом,за визначенням І.О. Бланка,  це - система принципів і методів 

розробки й реалізації управлінських рішень, пов'язаних зі встановленням опти-

мальних розмірів його обсягу та структури, задоволенням потреб підприємства 

в окремих його видах і залученням із різних джерел і в різноманітних [3, с.  

234]. 

Ефективність управління оборотним капіталом значною мірою залежить 

від урахування факторів, які впливають на цей процес. На рисунку 1  узагаль-

нено внутрішні  та зовнішні  чинники  впливу на  управління оборотним капіта-

лом підприємства. 

 

 
 

Рис. 1 Чинники впливу на управління оборотним капіталом підприємств 
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системи управління оборотним капіталом, що була б гнучкою та нескладною 

для використання. Вона повинна базуватися на певних принципах, допомагати 

виконувати поставлені завдання й ураховувати всі фактори, що можуть вплива-

ти на діяльність підприємства.  
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ФІНАНСОВИЙ СТАН ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

 

Забезпечення стабільного розвитку паливно-енергетичного комплексу 

(ПЕК) є необхідною умовою відродження національної економіки. Оскільки від 

стану ПЕК значною мірою залежить ступінь економічної і політичної незалеж-

ності держави. 

Становище, яке склалося в українському ПЕК за останні п'ять-шість ро-

ків, можна вважати серйозною загрозою національній безпеці України. При на-

явності потужних галузей ПЕК в країні обмежується енергопостачання, із-за 

чого зупиняються сотні підприємств. 

Вже сьогодні ступінь зносу генеруючих потужностей становить понад 90 

%, ліній електропередач - понад 60 %, сумарний борг перед обленерго вже пе-

ревищує 14 млрд. грн. 

В процесі проведеного дослідження нами було з’ясовано, що у 2009   -

2013 рр. закупівля енергопостачальними компаніями електричної енергії у ДП 

"Енергоринок" (як для споживачів України, так і для експорту) щороку збіль-

шується (за виключенням 2009 року, коли відбулося зниження обсягу купівлі 

електроенергії внаслідок наслідків фінансової кризи та зниження темпів росту 

як підприємств ПЕК, так і промислові підприємств тощо). 

Так, у 2013 р. закупівля електроенергії становила  на 4,05 % більше, ніж у 

2009  році. 

Слід відзначити значний ріст закупівлі електроенергії для експорту у 2013 

р., на 51 % більше рівня 2012 року. В результаті, у 2013 році доля електроенер-

гії для експорту становила 5,5%, що вище, ніж у попередні періоди. 

Вартість електроенергії, купованої постачальниками електричної енергії у 
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2013 році, зросла порівняно з 2009 роком майже в 2 рази. 

Відсоток поточної оплати електроенергії в 2012 році становив 97,8 %. 

За спожиту у 2012 році електричну енергію повністю розрахувались спо-

живачі з 18 енергопостачальними компаніями. Не виконали своїх зобов'язань 

щодо розрахунків з постачальниками електричної енергії споживачі 22 енерго-

компаній.  

У 2012 році спостерігалось поліпшення рівня поточної оплати за електри-

чну енергію, куповану постачальниками за регульованим тарифом. 

Основними причинами нарощення заборгованості енергопостачальних 

компаній є неоплата спожитої електричної енергії підприємствами вугільної 

промисловості. 

Не менш важливим напрямом аналізу діяльності підприємств енергопо-

стачальної галузі є взаємовідносини зі споживачами електроенергії щодо до-

тримання ними платіжної дисципліни.  

Споживачам України за 2013 рік енергопостачальними компаніями була 

відпущена електрична енергія в обсязі 87,4% від загального обсягу вартістю  

постачальниками за регульованим тарифом (ПРТ), та 12,6 % від загального об-

сягу постачальниками за нерегульованим тарифом (ПНТ). 

Рівень розрахунків промислових підприємств у 2013 році порівняно з 

2012 роком зменшився на 1,8 % і становить 96,6 %. 

Рівень розрахунків сільськогосподарських підприємств становить 100,2% 

від вартості поставленої електроенергії. У 2012 році рівень сплати становив 

100,5 %.  

Установи та організації, що фінансуються з державного бюджету, за спо-

житу електричну енергію у 2013 році розрахувалися на 101,1 %, що на 3,5% бі-

льше ніж у 2012 році. 

Установи та організації, що фінансуються з місцевого бюджету, оплатили 

електроенергію на 99,0 % у 2013 році (97,9 % - у 2012 році). Повністю розраху-

валися споживачі з 17 енергопостачальними компаніями. 

 Порівняно з 2012 роком на 41,3 % покращили розрахунки за спожиту 

електричну енергію житлово-комунальні господарства. Рівень розрахунків на-

селення за спожиту електричну енергію у 2013 році становив 98,9 %, що на 0,9 

% більше рівня 2012 року (98,0 %).  

Залізниці за спожиту електричну енергію у 2013 році розрахувалися на 

100,2 % (100,1 % - у 2012 році).  

Розрахунки інших споживачів - 100,4 % (100,9 % - за 2012 рік).  

Таким чином, аналіз діяльності підприємств енергопостачання дозволив 

виокремити низку проблем, серед яких головними є несплата за електроенергію 

окремих груп споживачів. Головні чинники: дефіцит фінансових ресурсів і не-

прозора модель погодження технічних умов на підключення нових об'єктів «зе-

леної» генерації до мережі. Нестача фінансових ресурсів в 2013 році, яка перес-

лідувала українських девелоперів відновлюваної енергетики, в 2014-му поси-

литься через падіння інтересу європейських гравців до українського ринку. Но-

ві об'єкти в 2014 році будуть, безумовно, будуватися, але підсумковий резуль-
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тат по будівництву нових потужностей може опинитися на 25-30% нижче. 

Отже, необхідним є подальше дослідження системи управління оборот-

ними коштами окремих підприємств енергопостачання задля визначення реаль-

ного стану та потенційних можливостей подолання означених проблем. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Проблема залучення інвестицій є однією із головних для забезпечення ди-

намічного розвитку національної економіки [1]. 

Проаналізувавши законодавство України, праці відомих вчених-

економістів: І.А. Бланка, О.М. Мозгового, А.А. Пересади, М.І. Савлука; роботи 

фахівців у галузі загальної теорії держави та права: С.С. Алексєєва, О.С. Йоф-

фе, Ю.М. Оборотова, Є.О. Харитонова; праці з питань адміністративного та фі-

нансового права: В.Б. Авер’янова, Л.К. Воронової, О.М. Горбунової, О.Ю. Гра-

чової, Є.В. Додіна, І.Б. Заверухи, Н.К. Ісаєвої, М.В. Карасьової, С.В. Ківалова, 

І.М. Пахомова, Л.А. Савченко, Р.Й. Халфіної, С.Д. Ципкіна, варто зауважити, 

що хоча питання щодо забезпечення ефективної інвестиційної діяльності в 

Україні є цікавими для вчених в галузі економіки та права, до цього часу ще не 

здійснювалося її комплексного дослідження з позицій регулювання фінансовим 

правом, мало уваги приділено питанням інфраструктури та інформаційного за-

безпечення інвестиційної діяльності. 

Варто також зазначити, що в процесі інвестування завжди виникають ри-

зики, без оцінки яких ефективна інвестиційна діяльність стає практично немо-

жливою. Саме високий ступінь ризику, притаманний іноземному інвестуванню 

в економіку України, багато в чому обумовив незначні його загальні обсяги. 

Тому проблема розробки ефективної системи управління ризиками є особливо 

актуальною [2]. 

Доцільність подальшого дослідження проблеми інвестування пов’язана з 

потребою формування на сучасному етапі інвестиційного потенціалу України, 

що обумовлює об’єктивну необхідність залучення, поряд з внутрішніми інвес-

тиціями, іноземного капіталу на основі мінімізації ризиків і покращення інвес-

тиційного клімату. Проте, вирішуючи питання фінансового стимулювання віт-

чизняної економіки, варто звернути увагу на той факт, що ряд науковців відмі-

чають негативний вплив залучення іноземних інвестицій [2, 3]. 

Проведене дослідження дозволяє констатувати, що проблема фінансово-

правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні залишається поза се-

рйозною, системною увагою правознавців. Хоча вона в Україні регулюється 
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спеціалізованими законами (зокрема, «Про інвестиційну діяльність», «Про ре-

жим іноземного інвестування», «Про захист іноземних інвестицій в Україні»), 

представлена в положеннях відповідних кодексів (Господарського кодексу 

України, Цивільного кодексу України) розглядається в інших нормативно-

правових актах, на практиці необхідність опрацювання великої кількості право-

вих документів є суттєвою перепоною на шляху до її активізації. 

Особливої уваги заслуговує й проблема становлення та розвитку в Україні 

функціонального фондового ринку. Наукові праці стосуються, в кращому випа-

дку, обґрунтування необхідності появи такого ринку. При цьому, як правило, 

інтереси дослідників знаходяться осторонь аналізу фінансово-правових засад 

фондового ринку, розвитку його інфраструктури, класифікації біржових опера-

цій та визначення інструментів їх аналізу і оцінки; мало уваги приділяється на-

уковій характеристиці фінансово-правових чинників ефективності біржових 

операцій з цінними паперами, в літературі недостатньо висвітлена проблемати-

ка біржових технологій. 

Не дивлячись на те, що вираз ―фондовий ринок‖ отримав широке й звичне 

використання у професійному обіході, серед українських економістів та юрис-

тів його категоріальне тлумачення й досі відсутнє. Варто зазначити, що й досі в 

працях вітчизняних науковців ―фондовий ринок‖ і ―ринок цінних паперів‖ час-

то виступають як абсолютно тотожні поняття. 

Важко переоцінити в процесі управління роль інформації та методів її зіб-

рання й обробки. Вивчення проблем розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій в Україні виявляє необхідність вирішення комплексу задач, 

пов’язаних з удосконаленням інформаційного забезпечення, в тому числі, і ін-

вестиційної діяльності. 

Таким чином, проведені дослідження показали, що залучення й викорис-

тання іноземних інвестицій, зокрема прямих, є особливо необхідним для країн з 

перехідною економікою. Проте, варто пам’ятати, що інвестиційна діяльність в 

Україні є досить ризикованою. 

У вітчизняному правовому масиві, який має за мету врегулювати інвести-

ційну діяльність водночас діють законодавчі й нормативні акти різних рівнів і 

значення, юридичної сили та правового рангу. Безмежний нормативний масив 

підзаконних правових актів постійно генерує суперечності та правові колізії. 

Вартий уваги і той факт, що деякі норми фінансового права, зокрема, по корпо-

ративному управлінню та діяльності емітентів цінних паперів значно перекри-

ваються нормами Цивільного та Господарського кодексів. Тобто, замість уніфі-

кації законодавства маємо те, що практикуючим юристам і судам приходиться 

вибирати, яку ж конкретну норму і з якого закону виконувати. На особливу 

увагу заслуговує той факт, що в контексті забезпечення фінансової та загально-

національної безпеки країни в Україні гостро стоїть проблема не тільки ство-

рення правового інвестиційного поля, а й правового захисту національних інте-

ресів, зокрема, при залученні іноземних інвестицій [2]. 

Узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду щодо інвестування до-

зволило виокремити фактори та передумови формування більш сприятливого 
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інвестиційного середовища в Україні з допустимими межами ризику. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Феномен ризику у багатьох сферах людської діяльності, зокрема, у підп-

риємницькому середовищі, страхових компаніях, банківських установах посту-

пово набуває домінуючого характеру. 

Розвиток малого підприємництва в Україні є однією із складових успіху 

економічних реформ. Але, не зважаючи, що малий бізнес є гнучким та забезпе-

чує стійкість економічної системи і наближає до потреб конкретних спожива-

чів, виконує важливу соціальну роль, надаючи робочі місця та забезпечуючи 

джерело доходу для населення все ж залишається ризиковим. Так, Бланк І.О. 

вважає, що фінансовий ризик підприємства є результатом вибору його власни-

ками або менеджерами альтернативного фінансового рішення, спрямованого на 

досягнення бажаного цільового результату фінансової діяльності при імовірно-

сті зазнання економічного збитку (фінансових втрат) через невизначеність умов 

його реалізації [2;с.578]. Управління фінансовими ризиками відіграє важливу 

роль у загальній системі фінансового менеджменту, бо дефіцит фінансових ре-

сурсів, негативні наслідки управлінських рішень, макроекономічна ситуація та 

відсутність доступних зовнішніх джерел фінансування на кожному кроці спри-

чиняють незадовільну фінансово - господарську ситуацію підприємницької дія-

льності та породжують банкрутство. Тому відношення до ризику та його враху-

вання є пріоритетними завданнями кожного керівника.  

Страхові компанії, як суб’єкти економічної діяльності, підпадають під 

вплив різного роду ризиків, що можуть бути пов’язані як із умовами зовніш-

нього середовища їх функціонування, так і визначатися певними внутрішніми 

факторами і особливостями здійснення операційної, фінансової та інвестицій-

ної діяльності страховиків. Від ефективності управління групою ризиків зале-

http://lib.uabs.edu.ua/library/Visnik/Numbers/2_31_2011/31_04_05.pdf#page=3
http://lib.uabs.edu.ua/library/Visnik/Numbers/2_31_2011/31_04_05.pdf#page=3
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жить спроможність страхових компаній вчасно та в повному обсязі виконувати 

свої зобов’язання, а також забезпечити необхідний рівень рентабельності стра-

хової діяльності [4;с.32]. 

Лімітом власного утримання є максимальний обсяг відповідальності 

страхової компанії за прийнятими ризиками, який вона здатна покрити за раху-

нок власних джерел фінансових ресурсів. При визначені розміру даного показ-

ника страхові компанії повинні враховувати: 

− типи ризиків, прийнятих на страхування; 

− характеристику територіального розміщення ризиків; 

− обсяги власних фінансових ресурсів страхової компанії; 

− отримані страхові премії; 

− рівень витрат, пов’язаних із обслуговуванням ведення договорів страхування. 

Отже, створення системи забезпечення фінансової безпеки для страхови-

ків, є нагальною потребою та сприятиме мінімізації впливу негативних факто-

рів. 

Банківське кредитування безпосередньо пов’язане  із ринковою системою 

господарювання. Банки здебільшого видають кредити, спрямовані на товарно-

посередницькі цілі, які не потребують ресурсів на великий термін. Більш обе-

режна політика банку стосовно довгострокових кредитів як найбільш ризико-

ваних та цілком виправданою. Як відомо, процес кредитування складається із 

послідовних етапів та передбачає оформлення кредитного договору. Оскільки 

кожний вид договору містить ризик непогашення боргу через непередбачені 

обставини, то банк прагне співпрацювати із страховими компаніями і видавати 

кредити найнадійнішим клієнтам. Проте, на нашу думку, кредитна установа не 

повинна втрачати можливість розвивати свої позикові операції за рахунок кре-

дитів із підвищеним ризиком, оскільки вони приносять вищий дохід. Врахову-

ючи залежність між рівнем ризику і прибутковістю позикових операцій, необ-

хідно розробити кредитну політику, що забезпечує баланс між обережністю та 

ризиком. У той же час неприйняття своєчасних заходів при фінансових усклад-

неннях позичальника призводить не лише до несплати позики і відсотків, а й до 

збитків самого банку, тому необхідно періодично аналізувати склад і структуру 

виданих позик або кредитний портфель.  

Сучасними тенденціями розвитку світового ринку фінансових послуг є 

банківсько-страхова інтеграція, найбільш розповсюдженою формою є банківсь-

ке страхування [1;с.64]. Найбільші за масштабами діяльності учасники фінан-

сового ринку – банки та страхові компанії розпочали процес спільної діяльнос-

ті, з метою підвищення прибутковості своєї діяльності, зниження адміністрати-

вних витрат, оптимізації витрат на збут та, звичайно, зменшення фінансових 

ризиків. Як бачимо, динаміка розвитку світової економічної системи свідчить 

про трансформацію фінансових відносин під впливом глобалізаційних та інтег-

раційних процесів. 

Отже, підприємницькі структури, зокрема, малий бізнес, фінансові уста-

нови банківської та парабанківської системи складають левову частку фінансо-

вого ринку, які виконують певний перелік  робіт, послуг, що супроводжуються 
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ризиком. Тому ризик-менеджмент повинен займати пріоритетне місце на кож-

ному підприємстві, установі, організації. 
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МІНІМІЗАЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Найбільш динамічним елементом в структурі вітчизняної ринкової сис-

теми є сектор малого бізнесу. Оподаткування підприємств малого бізнесу спра-

вляє найбільш суттєвий вплив серед факторів зовнішнього середовища на ефек-

тивність їх діяльності. Оподаткування як певна господарська операція, що пе-

редбачає передання прав власності на матеріальні блага одним економічним 

агентом іншому, пов’язана з певними транс акційними витратами. До принци-

пів оподаткування відносять такі, що передбачають мінімізацію витрат на за-

хист прав власності, отримання інформації, адміністрування податків тощо, - 

принципи простоти, стабільності, наступності, економічності, зручності та ін-

ші[1]. Мале підприємство зазнає сильного податкового тиску. За даними анке-

тування керівників малих підприємств, здійсненого Міжнародною фінансовою 

корпорацією в нашій країні, 97% опитаних головною перешкодою назвали ви-

сокі податкові ставки [2]. Вплив податкового тиску на підприємства малого бі-

знесу заслуговує уважного вивчення і дослідження його кількісної оцінки. 

Спрощена система оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого бі-

знесу, яка передбачає заміну деяких загальнодержавних та місцевих податків і 

зборів єдиним податком, є найпоширенішою з альтернативних систем. Можли-

вість вибору підприємством малого бізнесу альтернативної форми оподатку-

вання свідчить про відсутність явних переваг за єдиного оподаткування в порі-

вняні з традиційним. Віддання переваги одній із двох форм оподаткування за-

лежить від чисельних умов функціонування підприємства: сфери діяльності; 
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місце розташування підприємства; віддаленості від постачальників і спожива-

чів; конкурентоспроможності продукції, робіт або послуг; наявності податко-

вих пільг, рентабельності продукції тощо. Обґрунтування раціональної форми 

оподаткування підприємства малого бізнесу можливе в процесі оцінки вибору 

найбільш ефективної системи альтернативної форми. За результатами порів-

няння величини єдиного податку і суми усіх платежів та зборів, що сплачують-

ся підприємством за традиційної форми оподаткування, вибирається раціональ-

на форма оподаткування. Пріоритет господарської мети виступає найважливі-

шим критерієм визначення меж між податковою оптимізацією та ухиленням від 

сплати податків. Проте не менш важливим критерієм є пріоритет змісту над 

формою, тобто що і як робить платник податків для мінімізації оподаткування. 

Якщо реальна економіка процесів одна, а видається за іншу, тобто створюється 

видимість, ширма, то звичайно ж це не оптимізація, а ухилення від сплати по-

датків[3]. Проте на практиці визначити межі дозволеної поведінки складно, 

оскільки часто правомірна мінімізація податкових платежів і ухилення від 

сплати податків йдуть поруч, межа між ними непомітна і неочевидна. 

Доцільність вибору єдиного податку можна навести у вигляді нерівності 

для ставок податку 6% із сплатою податку на додану вартість (ПДВ): 

 

З + Пп  + (ПЗ – ПК) > 0,06В,    (1) 

 

де З – збори, що сплачуються підприємством малого бізнесу; Пп – пода-

ток на прибуток; ПЗ – податкове зобов’язання підприємства; ПК – податковий 

кредит підприємства; В – виручка від реалізації продукції, робіт або послуг. 

З метою обґрунтування доцільності переходу на єдиний податок розра-

хунок нерівності (1) дослідники [4] пропонують здійснювати на перспективу. 

За розрахунковими даними майбутнього періоду стосовно кварталу, півріччя 

або року визначаються показники, що включені до нерівності. Формальне по-

дання доцільності вибору єдиного податку у вигляді виконання умов (1) пропо-

нується перетворити в більш компактний вид: 

 

З + 0,3 Рп В + (ПЗ – ПК) > 0,06В,    (2) 

 

де Рп - рентабельність продаж як питома частка в сумі виручки від реа-

лізації продукції, робіт або послуг. 

Наведена нерівність (2) дозволяє компактно здійснити оцінку доцільнос-

ті переходу підприємства малого бізнесу на єдиний податок. Критерієм доціль-

ності обґрунтованого вибору виступає рентабельність продаж. Граничне міні-

мальне значення рентабельності продаж (Рп min ) за результатами перетворен-

ня нерівності (2) складе: 

 

В

ПКПВЗВ
РП






3,0

)(06,0
min

.     (3) 
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Порівняння розрахункової рентабельності продаж підприємства на май-

бутній період з граничним мінімальним значенням дозволяє прийняти обґрун-

товане рішення стосовно доцільності переходу на єдиний податок. За умови пе-

ревищення розрахункової рентабельності продаж її граничного мінімального 

значення (Рп > Рп min ) перехід на єдиний податок є доцільним. У рідкісному 

випадку рівності Рп = Рп min рішення стосовно переходу підприємства малого 

бізнесу на єдиний податок повинно підкріплюватися іншими міркуваннями. 

Слід також відмітити, що економічне значення величини (Рп min ) мінімальної 

рентабельності продаж не може бути від’ємним.  

Розрахунок граничного мінімального значення рентабельності продаж 

доцільний за невеликої суми зборів, що оплачуються підприємством малого бі-

знесу, а також за незначної різниці податкових зобов’язань і податкового кре-

диту. Остання умова характерна для підприємств малого бізнесу, продукція, 

роботи та послуги яких відрізняються малою трудомісткістю та досить значною 

матеріаломісткістю.  

Така ситуація характерна для малих підприємств, що займаються про-

дажем нафтопродуктів, які випускаються відомими вітчизняними, спільними та 

з іноземним капіталом фірмами. Діяльність таких підприємств важлива, тому 

що перехід до ринкових відносин вимагає змін економічної інфраструктури 

країни і в першу чергу здійснення її демонополізації. Саме за рахунок підпри-

ємств малого бізнесу перетворюється соціально-економічна структура суспіль-

ства, здійснюється плюралізм форм власності, долається монополізм, створю-

ється середовище для конкуренції і розвитку ринкових відносин. 

Перехід на спрощену систему оподаткування для суб’єктів малого підп-

риємництва доцільно з будь-якого податкового періоду, а для єдиного податку 

тривалість податкового періоду дорівнює кварталу. Мінімальна тривалість ро-

боти за спрощеною системою оподаткування відповідає тривалості звітного пе-

ріоду, після чого платник може повернутися до звичайної системи оподатку-

вання. Відповідно до чинних нормативних документів орган податкової служби 

не може відмовити платнику в такому повернені на відміну від переходу на 

єдиний податок. 
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СЕКЦІЯ 6. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, 
МАРКЕТИНГУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Гриценко Д.С., аспірант 

Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського 

 

НАУКОВІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 

«МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА» 

 

В умовах соціально-економічних перетворень суттєвих змін зазнає, соці-

ально-трудова сфера, оскільки кожен суб’єкт ринкового господарства одночас-

но виступає й суб’єктом трудових відносин. Від знання економічних законів 

функціонування ринку праці, зайнятості та мотивації персоналу залежить ефек-

тивність використання ресурсів праці та успіх підприємця й рівень життя насе-

лення країни в цілому. 

В науковій літературі немає однозначного трактування сутності поняття 

«мотивація персоналу підприємства». Проблемам визначення економічної сут-

ності поняття «мотивація персоналу підприємства» присвячені праці багатьох 

вітчизняних та зарубіжних науковців (табл.1).  

 

Таблиця 1 

Аналіз поняття «мотивація персоналу підприємства» 
Автор Визначення поняття «мотивація персоналу підприємства» 

Булатов А. 
система заходів, направлена на підвищення продуктивності праці, 

поліпшення його якості і професійне зростання  

Гривківська О.В 

Соловйова Ж.В. 

прагнення людини до дії, в якій вона відчуває потребу,але не зда-

тна приступити до неї або здійснити самостійно [1, с.87] 

Гриньова В., 

Грузіна І. 

сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил,що спонукають 

людину до свідомого вибору будь-якого типу дій, обумовлюють 

рамки і форми діяльності й орієнтують іі на досягнення поставле-

них цілей  [2, с.17] 

Діденко В.М. 

 

причина, яка спонукає економічного суб’єкта до діяльності для 

досягнення певної мети, наявність інтересу до цієї діяльності і 

способи її реалізації  

Дороніна М., 

Наумік К., 

Соловйов О. 

 

 

процес спонукання робітників до здійснення цілей підприємства 

(організації) на основі узгодження їх потреб і цілей з потребами і 

цілями підприємства (організації) шляхом постійного досліджен-

ня й активізації структури мотивів та стимулів трудової діяльнос-

ті  

Дряхлова Н., 

Купріянова Є. 

 

спонукання людей до активної діяльності, процес свідомого ви-

бору людиною певної лінії поведінки, яка ґрунтується на внутрі-

шніх і зовнішніх факторах або, іншими словами, на мотивах і 

стимулах [3, с. 85] 
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продовження табл. 1 

Зенирова А. 
процес впливу на людину з метою здійснення нею певних дій 

шляхом пробудження в неї тих чи інших мотивів [4] 

Іляш О.І. 
процес цілеспрямованого формування у людей зацікавленого ста-

влення до праці та її результатів [5] 

Коваленко М.А., 

Грузнов І.І. 

сукупність рушійних сил, які спонукають людину до виконання 

певних дій  

Колот А.М. 

сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, що спонукають 

людину до діяльності, визначають поведінку, форми діяльності, 

надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої на досягнення 

особистих цілей і цілей організації  [6] 

Крамаренко В.И 

 

сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил,що спонукають 

людину до діяльності, задають границі і форми діяльності і дода-

ють цій діяльності спрямованості, орієнтованої на досягнення ви-

значених цілей  

Мескон М. 

 

процес стимулювання самого себе і інших на діяль-

ність,направлену на досягнення індивідуальних та загальних ці-

лей організації [7] 

Мескон М., Аль-

берт М. 

процес стимулювання будь-кого до діяльності,що спрямована на 

досягнення цілей організації [7] 

Мочерний С.В 

 

усвідомлене і цілеспрямоване спонукання працівника до праці 

шляхом стабільного впливу на його потреби, інтереси, цілі  

Осовська Г.В., 

Юшкевич О.О., 

Завадський Й.С. 

 

процес внутрішнього або зовнішнього психологічного управління 

поведінкою, що єднає інтелектуальні,фізіологічні та психологічні 

процеси, що полягають у стимулюванні самого себе чи інших на 

діяльність, спрямовану на досягнення індивідуальних цілей або 

загальних цілей організації (підприємства) [8, с. 192] 

Покропивний С. 

система,що характеризує сукупність взаємопов’язаних заходів,які 

стимулюють окремого працівника або трудовий колектив у ціло-

му щодо досягнення індивідуальних і спільних цілей підприємст-

ва (організації) 

Райзберг Б., 

Лозовський Л., 

Стародубцева Е. 

зовнішня або внутрішня спонука економічного об’єкта до діяль-

ності в ім’я досягнення яких-небудь цілей, наявність інтересу до 

такої діяльності і способи його ініціації, спонуки [10] 

Робінс С.П., 

ДеЧенцо Д.А. 

 

готовність індивіда докладати максимум зусиль для досягнення 

цілей організації за умови, що ці зусилля зможуть забезпечити 

йому задоволення певної особистої потреби  

Тимошенко І., 

Соснін А. 

сукупність рушійних сил,які спонукають людину здійснювати пе-

вні дії   

Чорна Р. М. 
прагнення працівника задовольнити потреби (одержати певні бла-

га) за допомогою трудової діяльності [11] 

Шапіро С.А. 

процес свідомого вибору людиною того чи іншого типу пово-

дження, визначеного комплексним впливом зовнішніх (стимули) і 

внутрішніх (мотиви) чинників [12, с.14] 

 

Аналіз різноманітність визначень засвідчує, що мотивація персоналу є 
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складне й багатоаспектне явище, яке потребує всебічного дослідження. Тому на 

сучасному етапі відсутня однозначність у розумінні мотивації персоналу підп-

риємства. Перша група науковців розглядають мотивацію персоналу,як свідоме 

прагнення до певного типу задоволення потреб, до успіху, друга група – розг-

лядають мотивацію персоналу,як усе те, що активізує діяльність людини.  

 Отже мотивація персоналу підприємства – багатопланове поняття,але 

єдиним для цих визначень є висновок, що мотивація персоналу підприємства це 

сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, спрямованих на стимулюван-

ня самого себе чи інших на діяльність, спрямовану на досягнення індивідуаль-

них цілей або загальних стратегічних цілей підприємства. 
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ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ЗНАННЯМИ 

ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Сьогодні, в період розвитку економіки побудованої на знаннях, актуаль-

ним є застосування тренінгових технологій, як основи для формування нових 

унікальних знань. Сучасною проблемою для українських підприємств є низь-

кий рівень використання можливостей і неявних знань персоналу. Сучасні тре-

нінгові технології дають можливість вирішити цю проблему. 

Основну увагу слід звернути на застосування тренінгових технологій в 

управління неявними знаннями, тобто на використання тих методик і процедур, 

які б дозволили розвивати не лише практичні навики працівників, але й створи-

ти підґрунтя для створення нових унікальних знань. 

Основними суб`єктами, для яких варто розробляти такі технології стає лі-

нійний персонал, саме він формує основну конкурентну перевагу підприємств. 

Метою застосування тренінгових технологій для персоналу є розвиток не 

лише його практичних навичок у тій чи іншій сфері, але й соціально-значимих 

якостей фахівця, як то системне мислення, здатність до навчання, самостійність 

і ініціативність, що є базисом для створення нових унікальних ідей та знань, 

ефективного використання вже існуючих кращих практик та вміння не лише 

виконувати вказаний об`єм роботи, але й задіяти власний досвід, здобутий на 

тренінгу. 

Тренінг для персоналу має складатись із чотирьох взаємопов`язаних бло-

ків: 

1. Теоретичний  курс спеціальності, призначений для підвищення загальної 

освіченості та обізнаності фахівця. Дозволяє підготувати інформаційну базу 

для створення нових знань. 

2. Практичний курс роботи. Персонал має не лише знати, що відбувається на 

відведеному йому секторі роботи, але й мати практичний навик виготовлен-

ня тієї чи іншої продукції. 

В основному, лінійний персонал в наші дні працює методом практичної 

індукції, тобто маючи теоретичні, загальні знання, дає вказівки кожному робіт-

нику, необхідно ж навчити їх працювати і мислити ―від конкретного до загаль-

ного‖, тобто, маючи практичний навик роботи на кожному із процесів, за які 

відповідає дана людина, вона зможе адекватно та об`єктивно оцінити можливо-

сті вдосконалення робіт та створити нові унікальні практики. Основною техно-

логією на даному етапі має стати техніка ―наставник/підопічний‖  1, с.58-60.  

1. Особистісний тренінг з використанням відео- та аудіоапаратури, метою яко-

го є розвиток особистості, власного «Я» - дозволить розширити можливості 

особистості та генерувати нові знання. 

2. Останнім етапом має стати поєднання здобутих навичок і вираження їх у 
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нових практиках, ідеях щодо удосконалення виробництва, технологій або 

методів управління. Важливо в даному блоці застосовувати інструменти 

управління знаннями, які направлені на формалізацію створених або нако-

пичених неявних знань, такі як мозковий штурм, навчальний огляд, вибір 

яких залежатиме від особливостей тренінгової групи 2, с.16-18. Метою да-

ного етапу є створення нових управлінських та виробничих процедур, або 

навіть новацій у виробництві. 

Наразі існує велика кількість тренінгових технологій, кожна з яких є уні-

кальною та спрямована на розвиток певних навичок і компетенцій особистого 

або професійного характеру. Усі тренінгові програми, що існують на сьогодні, 

можна об’єднати у три групи:  

 тренінги особистісного зростання;  

 тренінги спілкування;  

 бізнес-тренінги.  

Під час тренінгів особистісного зростання учасники за допомогою різно-

манітних методик намагаються усвідомити та подолати свої психологічні про-

блеми, які заважають вирішенню їхніх життєвих і професійних завдань. Кожен 

учасник має змогу позбутися внутрішніх бар’єрів, краще зрозуміти, як його 

сприймають оточуючі. Це дозволяє виявити та у майбутньому більш ефективно 

застосовувати свої позитивні якості, сформувати більш реальну оцінку здібнос-

тей, побачити власні помилки та недоліки.  

Призначення тренінгів спілкування полягає у тому, щоб навчити членів 

групи ефективній поведінці у різних ситуаціях спілкування, розвити у них від-

повідні навички. Передбачається, що вміння та навички, отримані у "безпеч-

них" умовах тренінгу, допоможуть людині подолати труднощі у реальному 

житті. Звичайно, жоден тренінг не підготує людину до усіх можливих життєвих 

ситуацій, але він допоможе уникнути серйозних помилок та знизить гостроту 

емоційного стресу, що виникає під час проблем у спілкуванні.  

Бізнес-тренінги є різновидами перших двох категорій, але зорієнтовані на 

вирішення конкретних професійних завдань. Найбільш популярними є тренінги 

продажів, ведення переговорів, формування команд, ефективного управління та 

ін. Результати бізнес-тренінгів є найбільш наочними, адже вони проявляються в 

ефективності праці. Тому саме бізнес-тренінги дають змогу розвивати профе-

сійні компетенції працівників та є дуже популярними серед роботодавців. 

Слід пам’ятати, що працівники повинні брати участь у тренінгах не лише 

у разі погіршення справ компанії з метою стабілізації поточної ситуації. Відві-

дування навчальних курсів треба проводити із певною періодичністю згідно до 

заздалегідь розробленого плану розвитку персоналу. Підприємство, що дотри-

мується такої стратегії, у майбутньому матиме змогу сформувати досвідчений і 

кваліфікований робочий колектив, здатний адаптуватися до змін у ринковому 

середовищі.  

Таким чином, застосування тренінгових технологій в управлінні знання-

ми на підприємствах може стати ключовим фактором у зміцненні власних по-

зицій на ринках, здобутті нових компетенцій та створенні додаткових конкуре-
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нтних переваг. 
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ТРЕНД: ЧТО ТАКОЕ РЕТАРГЕТИНГ И КАК С НИМ РАБОТАТЬ 

 

Сегодня мы уже чаще слышим о ретаргетинге как о новой технологии, 

пришедшей на отечественный рынок интернет-рекламы совсем недавно. В то 

время как первое упоминание ретаргетинга в Украине появилось еще в 2006 го-

ду, когда на рынке интернет-рекламы объявили о выходе нового продукта, поз-

воляющего работать с аудиторией по принципу бумеранга, возвращая ее на 

сайт рекламодателя. 

Тем не менее, возрастающий сегодня интерес к ретаргетингу вызван не 

только высокими темпами развития онлайн продаж. Сами рекламодатели рас-

ширили взгляды на способы и возможности взаимодействия с покупателями. 

Рекламная стратегия современных компаний стала более глубоко понимать ва-

жность качественных коммуникаций и учитывать не только данные систем 

аналитики, но и особенности поведения живого человека. 

Вместе с тем, стали развиваться все более новые инструменты ретаргети-

рования, которые позволяют выстраивать самые разнообразные сценарии рабо-

ты с пользователями. 

Итак, ретаргетинг – это способ показа интернет-рекламы тем пользовате-

лям, которые уже просмотрели рекламируемый продукт или только побывали 

на сайте рекламодателя. Но ввиду того, что они не совершили покупку или дру-

гое целевое действие, – реклама начинает сопровождать их на сайтах, принад-

лежащих к рекламной партнерской сети, с которой сотрудничает рекламода-

тель. 

Современный ретаргетинг сегодня представлен широкой линейкой про-

дуктов, которые, в свою очередь, отвечают разным задачам и могут взаимодей-

ствовать с аудиторией на любом этапе ее коммуникации с сайтом. 

Так, например, классический ретаргетинг обеспечивает коммуникацию с 

той аудиторией, которая посещает сайт, но, не совершая целевых действий, по-

кидает его. При таком сценарии, обращаясь к пользователю через баннер, мож-
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но прямо призывать его к покупке, а можно мягко демонстрировать ему раз-

личные предложения о скидках, акциях и других специальных условиях, кото-

рые могут подтолкнуть посетителя к статусу клиента. Основное преимущество 

классического ретаргетинга в том, что баннеры создаются, исходя из анализа 

поведения пользователя на сайте, и позволяют демонстрировать любые рек-

ламные сообщения: информацию об акциях, дополнительных услугах, распро-

дажах. Таким образом, с его помощью можно эффективно таргетировать рек-

ламу в любых отраслях – туризме, недвижимости, банковской сфере и др. 

Товарный ретаргетинг представляет собой более персонализированный 

ретаргетинг и позволяет сайту показывать баннеры тем несостоявшимся поку-

пателям, которые уже просмотрели конкретный товар, но по каким-то причи-

нам не приобрели его. Рекламируя просмотренные товары, товарный ретарге-

тинг сопровождает  заинтересованного пользователя в сети и призывает его со-

вершить покупку. Благодаря тесной интеграции с продуктовым каталогом сай-

та, этот вид ретаргетинга характеризуется высокой релевантностью рекламного 

обращения, за счет чего является прекрасным решением именно для рекламо-

дателей сферы. Сценариев возврата может быть огромное множество. В зави-

симости от действий, проделанных пользователем – посетил сайт, просмотрел 

определенный товар или положил его в корзину – можно эффективно направ-

лять ретаргетированные сообщения, демонстрируя рекламу именно тех товаров 

и услуг, в которых заинтересован покупатель. 

Так, например, одной из разновидностей товарного ретаргетинга является 

корзинный ретаргетинг, предназначенный обеспечивать коммуникацию с теми 

пользователями, которые добавили определенный товар в корзину, но не опла-

тили его.  

Используя ретаргетинг, можно снова и снова возвращать на сайт заинте-

ресованных пользователей и повышать отдачу от рекламы.  

Одним посетителям будет полезно узнать о преимуществах вашего про-

дукта, в то время как тем, кто уже стал покупателем, разумно показать кросс-

предложения дополняющих продуктов. Cross-sell ретаргетинг предназначен для 

тех компаний, которые предоставляют своим клиентам широкую линейку про-

дуктов или услуг. С помощью ретаргетированных объявлений он позволяет в 

нужный момент правильным способом предлагать людям подходящие товары в 

комплект к уже приобретенным или показывать информацию о новых поступ-

лениях. 

Выявление целевой аудитории в ретаргетинге – момент исключительной 

важности. Именно он определяет, насколько эффективны будут дальнейшие 

коммуникации с тем или иным посетителем сайта. Составляя карту потребите-

лей – реальных и потенциальных, рекламодатель формирует различные страте-

гии воздействия на них. Этими стратегиями в дальнейшем и будет обусловлен 

выбор того или иного ретаргетинга для разных сценариев работы с пользовате-

лями онлайн. 

В современных технологичных компаниях ретаргетинг предполагает воз-

можность тасовать различные группы пользователей, применять к ним широ-
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кий набор фильтров и тем самым демонстрировать рекламу товаров именно той 

аудитории, которая, согласно собранным данным, будет в них заинтересована. 

Крупные магазины, понимающие ценность аудитории и важность пра-

вильной работы с ней, тщательно собирают информацию о клиентах и сегмен-

тируют их. Для работы с уже сформированными группами пользователей суще-

ствует CRM-ретаргетинг. Он позволяет выбрать любой сегмент аудитории, ко-

торый имеется в CRM-системе рекламодателя, и передать пользователям этого 

сегмента сообщение с помощью баннерной рекламы. 

CRM-ретаргетинг способствует повышению лояльности клиентов и, как 

правило, применяется в поддержку email-маркетинга. Технология продукта по-

зволяет использовать данные CRM для взаимодействия с пользователями в он-

лайн. При этом синхронизация аудитории происходит за счет присвоения но-

меров ID каждому пользователю, благодаря чему исключается риск утечки 

клиентской информации в партнерскую рекламную сеть. Используя таким об-

разом данные покупателей, появляется возможность выстраивать персональ-

ную медийную коммуникацию с самыми разными клиентами в течение всего 

цикла продаж. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что ретаргетинг – это намного боль-

ше, чем просто рекламное объявление, нацеленное на тех, кто посещал сайт 

рекламодателя. Это – емкий и эффективный инструмент медийного планирова-

ния, который предоставляет безграничные возможности для работы с самыми 

разными сегментами аудитории. 

Подключая ретаргетинг, рекламные объявления будут предназначены для 

пользователей, которые уже проявили заинтересованность в товаре или услуге. 

Однако для его эффективного применения необходимо обладать знаниями в 

области поведенческого маркетинга. Понимание процесса взаимодействия кли-

ентов с сайтом позволит проектировать рекламную кампанию, наиболее отве-

чающую поставленным целям. 

С помощью ретаргетинга можно создавать персонифицированные рек-

ламные объявления для каждого пользователя, и бесконечно совершенствовать 

способы стимуляции покупок. 

 

Список использованной литературы: 

1. http://myemarketing.ru/marketing/chto-takoe-retargeting 

2. http://retargeter.ru/Home/DetailsArticle/6 

  

http://myemarketing.ru/marketing/chto-takoe-retargeting


93 
 

Кузьменко О.Ю., асистент 

Суботіна Г.О., аспірант 

Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського 

 

МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ 

ПРОЦЕСАМИ 

 

Для здійснення інноваційної діяльності необхідна наявність інноваційного 

потенціалу підприємства, який характеризується сукупністю різних ресурсів, 

включаючи: інтелектуальні (технологічна документація, патенти, ліцензії, біз-

нес-плани з освоєння нововведень, інноваційна програма підприємства); мате-

ріальні (дослідно-приладна база, технологічне обладнання); фінансові (власні, 

позикові, інвестиційні, федеральні, грантові кошти);  кадрові (лідер-новатор, 

персонал, зацікавлений у інноваціях, партнерські і особисті зв'язки співробіт-

ників з НДІ і вузами, досвід проведення НДР та ДКР, досвід управління проек-

тами); інфраструктурні (власні підрозділи НДДКР, відділ головного технолога, 

відділ маркетингу нової продукції, патентно-правовий відділ, інформаційний 

відділ); інші ресурси, необхідні для здійснення інноваційної діяльності [1] . 

Практика господарювання свідчить про те, що потенційні можливості еко-

номічного зростання і конкурентоспроможності, які надає інноваційна діяль-

ність, використовуються далеко не повністю. 

Інновація несе в собі велику частку ризику. З 80-100 ідей нових товарів ма-

теріалізується, тобто втілюється в новому товарі, тільки одна. Крім того, багато 

товарів-новинок зазнають невдачі вже на ринку: 40 % – товари широкого вжит-

ку, 20 % – товари промислового призначення, 18 % –  послуги. Це може бути 

пов'язано не тільки з невдачею технічного рішення нового товару, а й з недо-

статньо точною орієнтацією на запити кінцевих споживачів і з протидією фірм-

конкурентів [3 ]. 

Вирішальною умовою ефективного вирішення проблем інноваційної акти-

вності підприємств в системі ринкових відносин стає застосування інструментів 

сучасного маркетингу . 

Основну увагу приділяють взаємозв'язку маркетингового та інноваційно-

го підходів при розробці та комерціалізації нововведень у вигляді товарів і пос-

луг. Успішне впровадження нових товарів є важливим компонентом маркетин-

гових програм. Необхідна точна координація маркетингових дій, технічних та 

інших служб підприємства.  

Маркетинговий підхід до управління інноваційними процесами – це ком-

плексний підхід, який розглядає товар та інновацію одночасно з точки зору і 

виробника і споживача. Тільки таке бачення проблеми дозволить домогтися за-

безпечення потреб споживачів і підтримки тривалих відносин між ними і підп-

риємством. 

Вітчизняні підприємства поки що не мають достатнього досвіду комерцій-

ного підходу до аналізу та здійснення нововведення у вигляді нового товару і 

нової технології. Завдання служби маркетингу підприємства полягає в тому, 
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щоб наполегливо впроваджувати комерційні принципи і методи в інноваційну 

діяльність підприємств, сприяти об'єднанню зусиль відповідних підрозділів у 

процесі створення комерційно успішних нових товарів . 

На думку російського вченого Д.І. Баркана, вся робота служби маркетингу, 

пов'язана з нововведеннями, може бути розділена на забезпечення і реалізацію. 

Сенс такого поділу очевидний. Маркетологи не тільки забезпечують ефективну 

інноваційну діяльність підприємства в цілому, а й безпосередньо беруть участь 

у створенні конкретних нових товарів (послуг), тобто в реалізації потенційних 

інноваційних можливостей підприємства. 

Забезпечення роботи служби маркетингу здійснюється за такими напрям-

ками. 

1. Формування та розвиток інноваційної орієнтації колективу підприємст-

ва. Колектив систематично виховується в дусі активної участі в процесах ново-

введень, розуміння їх життєвої необхідності для підприємства, вміння подолати 

природні труднощі оновлення виробництва і збуту. 

2. Систематичне інформаційне забезпечення процесу нововведень. Від 

ступеня інформаційної забезпеченості підприємства залежить його ринковий 

успіх і стабільність конкурентних позицій на ринку. Служба маркетингу по-

винна забезпечувати підприємство інформацією з таких питань як: потенційні 

споживачі, їхні вимоги і переваги, конкуруючі товари, їх характеристики, рі-

вень конкурентоспроможності, галузеві тенденції (аналіз і оцінка характеру ро-

звитку основної продукції галузі, застосованої технології).  

3. Консультації фахівців і підрозділів підприємства з усього спектру пи-

тань, що відносяться до ринкових аспектів інноваційної діяльності. Передбача-

ється, неодмінна участь служби маркетингу у всій діяльності підприємства, по-

в'язаної з новими товарами. Маркетологи повинні бути готові дати кваліфікова-

ну консультацію з комерційними прогнозами можливостей нового товару з 

урахуванням всебічної оцінки на базі спеціальної системи показників і критері-

їв.  

Таким чином, робота маркетингової служби, що проводиться за трьома на-

прямками, формує єдину систему маркетингового забезпечення інноваційної 

діяльності підприємства. Вона є основою, на якій підприємство проводить «ре-

алізує» частину роботи, пов'язану з нововведеннями. 
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ У КОРПОРАТИВНИХ 

СТРУКТУРАХ УКРАЇНИ 

 

У зв'язку з глобальними процесами у світовій економіці з'явилось багато 

великих підприємств, а саме: холдинги, трести, асоціації, концерни тощо. До 

цієї групи відносяться юридичні особи або господарські самостійні підприємст-

ва, які ведуть сумісну діяльність на основі консолідації активів або договірних 

відносин для досягнення загальних цілей [1]. 

Метою дослідження є визначення факторів впливу на корпоративне 

управління компаніями в Україні, а також аналіз стану та перспектив розвитку 

інтегрованих структур. 

Згідно зі статистичними даними за 2012 рік в Україні функціонувало 5910 

підприємств з інтегрованими корпоративними структурами управління, що 

складало 0,4% від усіх суб'єктів господарювання [2].  

Кількісні характеристики об'єднань, організаційно-сформованих у еконо-

міці України (табл. 1) 

 

Таблиця 1 

Кількість корпоративних структур в економіці України 

Категорії 

підприємств 
2001р. 2006р. 2009р. 2010р. 2011р. 2012р. 2013р. 

Всього суб'єктів 834886 1070705 1228888 1258513 1294641 1323807 1341781 

з них:        

об'єднань підп-

риємств 
5685 6032 6121 6107 6129 6083 5910 

у тому числі:        

асоціація 2516 2751 3057 3125 3180 3222 3194 

корпорація 609 824 862 866 872 862 852 

консорціум 57 80 89 92 92 94 93 

концерн 380 406 396 390 387 373 359 

Інші об'єднання 

підприємств 
2123 1971 1717 1634 1598 1532 1412 

Джерело: складено автором за даними [2] 

 

Як свідчать наведені дані, кількість об'єднань в українській економіці є 

нестійкою, а частка в загальній кількості суб'єктів господарювання навіть зни-

зилась.  

Корпоративне управління - внутрішні системи, структури та процедури, 

що використовуються для управління та контролю корпорації. Ефективне кор-

поративне управління стає вирішальним фактором успішної роботи компаній в 

умовах ринку [3]. В Україні існує багато об’єктивних та суб’єктивних факторів, 

які не дають змоги широко та ефективно застосовувати корпоративне управлін-
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ня,  а саме: 

Макроекономічні фактори впливу: 

− рівень розвитку економічних відносин в країні; 

− нормативно-законодавча база, що регламентує функціонування великих біз-

нес структур; 

− недостатня матеріально-технічна база, яка не дає змогу створювати конку-

ренцію на світовому ринку; 

− слабка комунікація с іноземними компаніями,що не дає змогу вітчизняним 

співпрацювати та набиратись досвіду с закордону 

Мікроекономічні фактори впливу: 

− низький рівень знань, умінь та навичок використання корпоративного 

управління на українських підприємствах; 

− несформована корпоративна культура та домінування застарілих стилів 

управління;  

− відсутність досліджень щодо мотивації ефективності прийняття  управлін-

ських рішень  на всіх етапах процесу адміністрування; 

− розбіжність поглядів та інтересів між менеджерами та власниками корпора-

цій. 

Розглянуті фактори демонструють складність впровадження корпоратив-

ного управління в Україні. Треба враховувати світову практику, вивчати досвід, 

збираючи ті підходи, які довели свою успішність. Паралельно з цим необхідно 

проводити науково-методичні та практичні дослідження особливостей корпо-

ративного управління та варіантів його застосування у специфічних умовах 

України [4].  

У висновку хотілось би зазначити, що лише поєднання зусиль державних 

органів, суспільних організацій та кожного конкретного підприємства зможе 

призвести до реального покращання стану корпоративного управління в Украї-

ні. 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТРАТЕГІЙ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ, 

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ТА СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Одним з найважливіших завдань менеджменту є формування і реалізація 

загальної стратегії підприємства. Загальна (корпоративна) стратегія визначає 

генеральну лінію розвитку та поведінки підприємства. Виділяють такі види за-

гальної стратегії: стратегія зростання, яка спрямована на досягнення цілей, що 

перевищують рівень попередніх досягнень; стратегія обмеженого зростання 

(стабілізації), що передбачає цілі на рівні попередніх досягнень, але скоригова-

ні з урахуванням впливу негативних чинників; стратегія скорочення, яка спря-

мована на досягнення цілей, нижчих від рівня досягнутих раніше, або ж на від-

мову від окремих напрямів діяльності. 

На досягнення цілей загальної стратегії мають бути спрямовані функціона-

льні підсистеми загальної системи управління підприємством, зокрема: антик-

ризове управління, управління ризиками та управління економічною безпекою 

підприємства. В умовах кризи розробляють антикризову стратегію, а, отже, ці 

підсистеми мають бути зорієнтовані на досягнення цілей антикризової стратегії 

підприємства. У кожному з цих випадків важливим питанням є вибір стратегій 

цих функціональних підсистем. 

Загалом у системі антикризового управління багато науковців виділяють 

два типи стратегії: стратегія недопущення кризи і стратегія подолання кризи. 

Перша стратегія, за твердженням автора [мішеніна], передбачає прогнозування 

ситуації в майбутньому з метою недопущення виникнення кризи. Друга страте-

гія спрямована на оперативне управління, що включає постійний контроль по-

точної діяльності підприємства. 

О.О.Терещенко [терещ, с.62-64], посилаючись на закордонне джерело, ха-

рактеризує чотири види антикризової стратегії: наступальна стратегія, стратегія 

делегування повноважень, стратегія компромісу та консенсусу, захисна страте-

гія. Наступальна стратегія передбачає активні дії, пов’язані з модернізацією об-

ладнання, запровадженням ефективного маркетингу, пошуку нових ринків збу-

ту товарів тощо. Стратегія делегування повноважень базується на передачі про-

блем, які виникли на підприємстві, третім особам. В основі стратегії компромі-

сів та консенсусів лежить об’єднання учасників ринку з метою збільшення ви-

ручки та зменшення витрат. Захисна стратегія передбачає радикальне зменшен-

ня витрат, зменшення обсягів реалізації, закриття окремих підрозділів підпри-

ємства тощо. 

В управлінні ризиком використовують такі стратегії [кочетков]: стратегія 

ігнорування, стратегія обережного поводження, стратегія ліквідації наслідків, 

стратегія запобігання та стратегія пом'якшення ризику. 

Стратегія ліквідації наслідків (прийняття ризику) передбачає прийняття пі-
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дприємцем ризику на себе, тобто він погоджується реалізувати дії, пов’язані з 

конкретним рівнем ризику. А в разі його настання – ліквідувати завдану шкоду. 

Стратегія обережного поводження полягає в ухиленні від ризику або переда-

ванні ризику іншим юридичним особам. Ухилення від ризику (уникнення ризи-

ку), як зазначено у [Загородній, с.61], є можливим у випадку відмови від діяль-

ності, яка зумовлює його виникнення. У цьому разі підприємець відмовляється 

також від прибутку, який може бути отриманий. Передавання ризику іншим 

юридичним особам може бути реалізоване у двох формах: передача під гаран-

тію іншого суб’єкта або страховим компаніям. Стратегія запобігання передба-

чає запобігання настанню ризикової події. У [Загородній, с.61] її характеризу-

ють як попередження ризику, тобто проведення певної попереджувальної дія-

льності, спрямованої на зменшення імовірності настання ризику. Стратегія по-

м'якшення ризику спрямована на зниження рівня ризику, тобто на реалізацію 

методів щодо мінімізації їхніх негативних наслідків. Кожну з охарактеризова-

них стратегій обирають залежно від співвідношення суми можливих втрат та 

їхніх імовірностей. 

Основними стратегіями економічної безпеки підприємства є [джаман, с.31-

32]: стратегія превентивних дій, спрямована на завчасне виявлення загроз; 

стратегія реактивних дій, що передбачає програму дій у відповідь на загрози, 

які неможливо попередити; стратегія відшкодування, яка спрямована на відш-

кодування нанесеного збитку. 

Можна стверджувати, що у період стабільної діяльності та розвитку підп-

риємства управлінці більше схильні ризикувати для досягнення запланованих 

цілей, тому в управлінні ризиками частіше можуть застосовувати стратегію лік-

відації наслідків. У системі економічної безпеки має переважати стратегія пре-

вентивних дій. Разом з тим для цього етапу діяльності підприємства характер-

ними є також й інші стратегії ризик-менеджменту та забезпечення економічної 

безпеки підприємства. 

Реалізація окремих ризикових подій чи настання загроз можуть спричини-

ти навіть кризові явища, які, проте, не порушують рівноважний стан підприєм-

ства. Тому в таких випадках, як правило, реалізують окремі антикризові заходи 

у межах загальної стратегії підприємства. І стратегії ризик-менеджменту та за-

безпечення економічної безпеки підприємства підпорядковуються загальній 

стратегії підприємства.  

Для подолання кризи, що виникла на підприємстві, розробляють антикри-

зову стратегію. 

В управлінні ризиками на цьому етапі частіше використовують стратегію 

обережного поводження, стратегію запобігання чи стратегію пом'якшення ри-

зику. Зокрема, у разі неможливості подолання кризи власними силами вибира-

ють антикризову стратегію делегування повноважень, отже, ухиляються від ри-

зику або передають його іншим юридичним особам (стратегія обережного по-

водження). Коли для подолання кризи підприємство застосовує стратегію ком-

промісів та консенсусів, то таким чином старається запобігти настанню неспри-

ятливих подій, тобто вибирає стратегію запобігання ризику. Реалізація захисної 
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антикризової стратегії характеризується зменшенням імовірності настання ри-

зику та обсягу втрат, отже характерною є стратегія пом’якшення ризику. У ви-

падку наступальної антикризової стратегії підприємство може також приймати 

ризик на себе, тобто вибирати стратегію ліквідації наслідків. Однак, на нашу 

думку, застосування такої стратегії має бути вкрай обережним, і лише в тих ви-

падках, коли прогноз щодо ймовірності настання несприятливої події та обсягу 

можливих збитків є достовірним, інакше, реалізація ризикової події може ще 

більше поглибити кризу на підприємстві. 

Зазначені вище стратегії економічної безпеки також пов’язані з антикризо-

вим управлінням. Так, стратегію превентивних дій найчастіше застосовують у 

випадку попереджувального антикризового управління, стратегії превентивних 

та реактивних дій – на етапі подолання кризи, а стратегію відшкодування – на 

етапі післякризового управління (після виведення підприємства з кризи). 

Узагальнюючи викладений матеріал, зазначимо, що на етапі попередження 

кризи можуть паралельно діяти стратегія превентивних дій (стратегія економі-

чної безпеки) та стратегія ліквідації наслідків (стратегія ризик-менеджменту). У 

період подолання кризи в системі економічної безпеки найдоцільніше викорис-

товувати стратегії превентивних та реактивних дій, а в системі управління ри-

зиками – стратегії обережного поводження, запобігання або пом'якшення ризи-

ку. В умовах кризи антикризове управління має домінувати над системою еко-

номічної безпеки і ризик-менеджментом підприємства, тому антикризова стра-

тегія має бути визначальною у виборі стратегій ризик-менеджменту і управлін-

ня економічною безпекою підприємства. 

На етапі післякризового управління обирають стратегії управління ризи-

ком та економічною безпекою підприємства, орієнтуючись на розроблену про-

граму його розвитку, тобто на загальну стратегію підприємства. 
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ 

РОЗВИТКУ РИНКУ 

 

Комплексне дослідження ринку не обмежується констатацією ситуації, 

що склалася, та причин, що її зумовлюють, і безпосередньо пов'язано з прогно-

зуванням розвитку ринку. 

Які основні напрями прогнозування? 

Передусім - це аналіз еволюції ринкової ситуації, можливостей і загроз 

зовнішнього середовища. Мета - знайти оптимальне своєчасне рішення щодо 

адаптації фірми до можливих змін. Отже, метою прогнозування є прогноз появи 

нових потреб, змін уподобань споживачів, можливих дій конкурентів, змін у 

законодавстві, політичних змін, кон'юнктури ринку в цілому і окремих показ-

ників, що формують її, тощо. Особлива увага в прогнозуванні розвитку ринку 

приділяється прогнозуванню попиту. 

Методи прогнозування можна поділити на дві групи - кількісні та якісні. 

До кількісних методів відносять: 

− метод екстраполяції тренда; 

− метод згладжування за експонентою; 

− методи кореляційно-регресивного аналізу; 

− прогноз на основі індикаторів; 

− нормативний метод; 

− метод частки ринку; 

− метод стандартного розподілу ймовірностей.  

У чому суть кожного з цих методів? 

Метод екстраполяції тренда - це метод прогнозування на основі статисти-

чного аналізу часових рядів, за якого обчислюють значення економічних пока-

зників (наприклад, обсягу продажу) за межами наявних фактичних даних, ви-

ходячи з припущення, що виявлена тенденція зберігатиметься й надалі. 

Інформаційна база, на якій грунтується метод, - дані про обсяг продажу за 

певний інтервал часу (попередні місяці, роки), які називаються часовими ряда-

ми. На основі цих даних визначається тренд - загальна тенденція зміни показ-

ників за певний період часу. 

Тренд може бути вираженим рівнянням прямої, логарифмічної, гіпербо-

лічної, показникової функції та параболи другого порядку . Наприклад, трендо-

ва модель (рівняння тренда): 

𝑦 = 500 + 46.54𝑡 
показує, що в наступному періоді продаж продукції збільшиться на 46 

одиниць. 

Суттєва вада цього методу - він є придатним лише для ринків і галузей зі 

стабільною кон'юнктурою ринку. До таких галузей можна віднести, наприклад, 
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комунальне господарство. Щодо ринків споживчих товарів і ринків багатьох 

промислових товарів, прогнозування їхнього розвитку виключно на основі екс-

траполяції тренда було б недалекоглядним, оскільки основна умова викорис-

тання цього методу - стабільність показників макросередовища - не дотриму-

ється, так само, як і щодо ринків країн з перехідною економікою. 

Метод згладжування за експонентою - прогноз попиту, базується на сере-

дньозваженому значенні обсягу продажу за певну кількість попередніх періо-

дів: 

 

𝑄𝑡 = 𝛼 × 𝑄𝑡 +  1− 𝛼 × 𝑄𝑡−1, 

 

де 𝑄𝑡  - згладжений обсяг продажу в поточному періоді; 

𝛼 - константа згладжування (0 ≤ α ≤ 1); константа може бути зміненою 

для надання більшої ваги поточним або попереднім змінам; 

𝑄𝑡  - обсяг продажу в період t; 

𝑄𝑡−1  - згладжений обсяг продажу для періоду (t – 1). 

Методи кореляційно-регресивиого аналізу. Прогнозування попиту мож-

ливе також, якщо знайдено статистичну модель, яка характеризує залежність 

між обсягом продажу та незалежними змінними, що впливають на його вели-

чину. Для вирішення завдань такого типу можуть бути використані два методи 

- кореляційний аналіз і регресивний аналіз. 

Завдання регресивного аналізу - визначення форми залежності та побудо-

ва прогнозної моделі, що характеризує залежність збуту від факторів, які впли-

вають на нього. 

Завдання кореляційного аналізу полягає у визначенні щільності зв'язку 

між збутом продукції та зовнішніми статистично значущими факторами, які 

впливають на збут. 

Ряд дослідників об'єднують ці методи в кореляційно-регресивний аналіз, 

що має певні підстави, враховуючи наявність деяких загальних процедур обчи-

слення, взаємо-доповнення під час інтерпретації тощо. 

Тому можна говорити про кореляційний аналіз у широкому розумінні - 

коли всебічно характеризується взаємозв'язок. Водночас виділяють кореляцій-

ний аналіз у вузькому розумінні - коли досліджується щільність зв'язку, і регре-

сивний аналіз, у процесі якого оцінюють його форму та вплив одних факторів 

на інші. До факторів, які впливають на попит, можна віднести ціни, витрати на 

рекламу, доходи населення та інші. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА 

НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

 

Екологічна ситуація може стабілізуватися через зміну орієнтації соціаль-

но-економічного розвитку, формування нових цінностей, перегляд структури 

потреб, цілей, пріоритетів і способів діяльності людини. Для того необхідно ро-

зробити комплекс радикальних політичних, законодавчих, соціальних, економі-

чних, технологічних і організаційних заходів. При тому важливо дотримуватись 

принципу розумних компромісів при розв’язанні конфліктів, що виникають між 

необхідністю дотримання екологічних рекомендацій і обмежень та економіч-

ною мотивацією виробничо-господарської діяльності. Приймаючи рішення про 

вдосконалення власного виробництва, суб’єкти господарювання в основному 

керуються меркантильними інтересами, тому важливо створити дієві механізми 

регулювання та стимулювання екологізації як на державному, так і на рівні під-

приємства.  

У процесі розроблення механізмів державної мотивації та стимулювання 

екологізації виробничо-господарської діяльності варто виходити з того, що в 

ринкових умовах природоохоронна діяльність повинна бути економічно доці-

льною [2].  

Екологізація – це процес безупинного і послідовного розроблення та 

впровадження у виробничі процеси нових технологічних і управлінських захо-

дів, які дозволяють підвищувати ефективність використання природних ресур-

сів при збереженні чи поліпшенні якості довкілля.  

Основою процесу екологізації економіки та виробництв в Україні має 

стати гармонізована з міжнародним законодавством нормативно-правова база у 

галузі охорони навколишнього середовища, урегулювання відносин в еколого-

економічній сфері відповідальності за нанесення шкоди навколишньому сере-

довищу [1]. Основи такого законодавства в нашій країні уже створені, проте 

вони потребують подальшого удосконалення. 

Досить складною проблемою залишається низький рівень усвідомлення 

необхідності врахування екологічної складової у виробничій діяльності з боку 

бізнес-структур. Сьогодні екологічно відповідальна поведінка в цивілізованому 

світі визнана головним фактором розвитку та конкурентоспроможності бізнесу. 

Зокрема, це враховується міжнародними фінансовими інститутами при наданні 

кредитів [4]. Крім того, низка міжнародних банків прийняла так звані «принци-

пи екватора», які враховують екологічні аспекти при кредитуванні бізнесу. Від-

повідальна екологічна поведінка підприємства може сприяти розширенню кола 

партнерів та споживачів, зростанню його репутації, що в свою чергу позитивно 

відбивається на розширенні діяльності. Тому витрати на екологізацію виробни-

цтва в розвинених країнах не сприймаються як тягар для підприємств, а є фак-

тором підвищення конкурентоспроможності. 
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Формування екологічної відповідальності бізнес середовища в Україні 

потребує зміни світоглядних та ціннісних орієнтирів з застосуванням економіч-

ного, правового, інформаційного інструментарію, зокрема: 

- посилити примусову соціально-екологічну складову відповідальності бізнесу 

шляхом підвищення штрафних санкцій; 

- за допомогою економічних інструментів зробити екологічну відповідальність 

прибутковою для бізнесу. Необхідно створити систему економічних та пра-

вових механізмів матеріального стимулювання бізнесу до екологічної відпо-

відальності, якими можуть стати податкові пільги, регулювання цін на ресур-

си та екологічно чисту продукцію, удосконалення організації держзакупівель 

продукції, надання пільгових кредитів на реалізацію природоохоронних за-

ходів тощо; 

- для зниження навантаження на державний бюджет та підвищення екологіч-

ної відповідальності природокористувачів необхідно удосконалення та ство-

рення умов для втілення системи екологічного страхування; 

- активно залучати до екологічних проектів малий та середній бізнес шляхом 

державної та суспільної підтримки компаній, що займаються екологічним бі-

знесом (моніторинг, аудит, екологічне інформування, просвіта та виховання), 

реабілітацією навколишнього середовища, будівництвом очисних споруд, 

утилізацією відходів тощо. 

До основних видів організаційно-економічних механізмів екологізації ви-

робництва віднесено: примусові, заохочувальні та маркетингові [3, с.12].  

Для реалізації запроваджень загальнодержавних організаційно-

економічних механізмів потрібні відповідні механізми на рівні підприємств. 

Найактуальнішими для вітчизняних підприємств є такі заходи, як запроваджен-

ня концепції «зеленого офісу»; формування та розвиток екологічної культури, 

екологічного менеджменту й маркетингу; використання концепції «бережливо-

го виробництва» тощо.  

Екологізація виробництва вітчизняними підприємствами дозволить зме-

ншити протиріччя між економічним зростанням та збереженням і охороною 

природних ресурсів, дасть можливість підвищити ефективність ресурсоспожи-

вання, вийти на нові ринки продуктових «зелених» інновацій та забезпечити 

конкурентоспроможність української економіки.  
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ 

ПЕРСОНАЛУ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

 

Як правова категорія заробітна плата розкриває права та обов'язки сторін 

трудового договору щодо оплати праці працівника. З цієї позиції заробітна пла-

та є насамперед однією з основних умов трудового договору (ст. 21 КЗпП). За-

робітна плата є оплатою праці, і цим вона відрізняється від різного роду допо-

моги, доплат, гарантійних та компенсаційних виплат. 

Заробітна плата — це винагорода за працю, обчислена, як правило, у 

грошовому виразі, яку згідно з трудовим договором роботодавець виплачує 

працівникові за виконану ним роботу. 

Основна заробітна плата — це винагорода за виконану роботу відповідно 

до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові 

обов'язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відряд-

них розцінок для робітників та посадових окладів для службовців. 

Додаткова заробітна плата — це винагорода за працю понад установлені 

норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона 

включає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені 

чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і 

функцій. 

Мінімальна заробітна плата — законодавчо встановлений розмір заробіт-

ної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може здійснювати-

ся оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг ро-

біт) [1,10]. 

У ринковій економіці ціни на товари і послуги постійно змінюються, але 

переважає в цьому процесі тенденція до зростання цін. Періодично змінюється і 

грошова заробітна плата. Отже змінюються й кількість товарів і послуг, які мо-

же оплатити робітник своєю заробітною платою. На цій основі виділяють номі-

нальну і реальну заробітну плату.[2,2] 

З огляду на міцність шведської економіки після останнього раунду пере-

говорів у 2007 році, що увінчався підписанням чергової трирічної угоди, рівень 

зростання витрат і збільшення заробітної плати виявився вищим, ніж у попере-

дні роки. Одержаний результат був відносно задовільним для сторін у промис-

ловому секторі. Однак цього разу не всі дійові особи розглядали індустріальні 

угоди як модель. Отже, роль сектору, що працює на експорт, як творця певних 

норм поставлено під сумнів профспілками і роботодавцями в інших галузях, 

скажімо, у сфері послуг.[3,14] 

Що стосується розподілу надбавок до заробітної плати, то зміст цього 

процесу залежить від структури політики в галузі оплати праці та системи 

оплати праці в тому чи іншому секторі.[3,15] 
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У галузевих угодах рідко містяться конкретні вказівки стосовно зарплат 

щойно прийнятих на роботу осіб. Винятки ми знаходимо у тарифних угодах та 

інших угодах, які включають положення про мінімальні зарплати та заробітну 

плату певних категорій осіб, скажімо, неповнолітніх, учнів тощо. Мінімальна 

зарплата, як правило, є нижчою від реальної зарплати. Розмір початкової зар-

плати визначається згідно з ринковими принципами.[3,16] 

Система відрядної роботи, що упродовж десятиліть панувала в усьому 

промисловому секторі, існує сьогодні лише у будівельній галузі. Натомість 

працівники одержують тверду погодинну або місячну зарплату. Найбільш по-

ширеною формою є місячна зарплата. Окрім неї нерідко виплачується і додат-

кова винагорода, розмір якої залежить від результатів діяльності окремого пра-

цівника чи групи працівників. Ці результати витлумачуються і вимірюються, 

вони можуть бути пов’язані, зокрема, з виробленими одиницями продукції, 

ефективністю виробництва, якістю, обсягом продажу, а також з фінансовими 

чинниками.[3,17,18] 

У Фінляндії не встановлено загального мінімального розміру заробітної 

плати . У більшості галузей колективним договором визначається мінімальний 

рівень зарплати та інших умов праці . Можливо домовитися також про те , що 

крім грошової зарплати працівнику надаються натуральні забезпечення, напри-

клад , харчування або житло . 

Коли працівник працює у одного і того ж роботодавця не менше місяця , 

він має право отримати зарплату , якщо він відсутній на роботі з причини хво-

роби або нещасного випадку. Виплата зарплати передбачає роз'яснення непра-

цездатності задовольняє роботодавця способом. У разі трудових відносин три-

валістю менше одного місяця виплачується 50 % зарплати. Зарплата виплачу-

ється за законами за 9 днів , але за колективними договорами зазвичай довше. 

Роботи, що перевищує регулярне робочий час, є понаднормовою робо-

тою. За понаднормову роботу необхідно платити підвищену зарплату : за перші 

2 години добової понаднормової роботи оплачується підвищена на 50 % зар-

плата і за наступні години підвищена на 100 % зарплата. За тижневу понаднор-

мову роботу виплачується підвищена на 50 % зарплата. 

У періоді двох тижнів за перші 12 понаднормових годин і в періоді трьох 

тижнів за перші 18 понаднормових годин виплачується підвищена на 50 % зар-

плата. За роботу , виконувану в неділю виплачується подвійна зарплата. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

ПЕРСОНАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Економічна криза в Україні призвела до значного скорочення виробницт-

ва. Перед керівниками підприємств, потужності яких розраховані на серійне 

виробництво, постала проблема оптимізації структури працівників в умовах 

економічної кризи. Персонал є важливою складовою ресурсного забезпечення 

діяльності підприємства, основною рушійною силою виробництва. 

Дослідження використання персоналу проводились на підприємствах 

Полтавського регіону підприємствах: ПАТ «АвтоКрАЗ», ПАТ «КрКЗ», ПАТ 

«Кредмаш». ( таблиця ). 

 

Таблиця 1 

 

Структура персоналу підприємств м. Кременчука за 2009 - 2012 роки 

№ 

3/п 

Назва показника 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 

 ПАТ «КрКЗ»     

1. Обсяг товарної продукції, тис. 

грн.  282172 416818 430417 464655 

 Персонал підприємства:     

2. Керівники 233 236 228 195 

3. Спеціалісти 305 302 293 253 

4. Службовці 13 13 12 1 

5. Робітники 1267 1377 1314 1054 

6. Всього 1818 1928 1847 1503 

7. Виробіток на 1 працюючого за 

1рік 155 216 233 309 

 ПАТ «КрАЗ»     

8. Обсяг товарної продукції, тис. 

грн.  297205 653590 677128 670950 

 Персонал підприємства:     

9 Керівники 666 633 609 547 

10. Спеціалісти 781 754 730 764 

11. Службовці 54 49 41 39 

12. Робітники 3627 3298 3213 2920 

13. Всього 5128 4734 4593 4270 

14. Виробіток на 1 працюючого за 

1рік 58 138 147 157 

 ПАТ «Кредмаш»     
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продовження таблиці 1 

15. Обсяг товарної продукції, тис. 

грн.  153560 234271 352142 456461 

16. Персонал підприємства:     

17. Керівники 265 254 252 252 

18. Спеціалісти 409 393 391 397 

19. Службовці 31 28 25 25 

20. Робітники 1754 1656 1678 1675 

21. Всього 2459 2331 2346 2349 

22. Виробіток на 1 працюючого за 

1рік 62 101 150 194 

 

Проведений аналіз економічного стану машинобудівних підприємств м. 

Кременчука показав наступне:  

Порівняно з 2009 роком у 2010 році на всіх досліджуваних підприємствах 

спостерігається значний ріст товарної продукції (майже в 2 рази), який в пода-

льшому стабілізувався та має за останні три роки річний ріст до 3%. Винятком є 

ПАТ «Кредмаш», у якого річний ріст обсягу товарної продукції становить 30% .  

Починаючи з 2009 року на всіх підприємствах відбувається планове зни-

ження чисельності працюючих незалежно від росту товарної продукції. Підп-

риємства з незначним ростом обсягу товарної продукції за останні три роки 

знизили чисельність працюючих на 15%, а зі значним ростом – до 3%. 

Як видно з таблиці, в результаті оптимізації чисельності працюючих зна-

чно виріс виробіток на одного працюючого на досліджуваних підприємствах. 

Так на ПАТ «КрКЗ» цей показник виріс на 43%, на ПАТ «КрАЗ» -  на 14 %, на 

ПАТ «Кредмаш» - на 92%. 

Основними шляхами підвищення ефективності використання персоналу 

підприємств є: 

 впровадження мотиваційного механізму, спрямованого на почуття відпо-

відальності кожного працівника за свою працю; 

 матеріальне стимулювання працюючих шляхом застосування системи до-

плат і надбавок за стаж роботи на підприємстві; 

 удосконалення механізму підбору кадрів;  

 періодичній зміні одного робочого місця на інше, що урізноманітнить ді-

яльність працівників та можливість гнучкого маневрування в процесі ви-

робництва; 

 поліпшення умов праці робітників, зменшення важкого фізичного та пси-

хологічного навантаження; 

 удосконалення системи охорони та безпеки праці.  
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СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Ринковим умовам господарювання притаманна нестабільність 

зовнішнього середовища, яка, в свою чергу, є джерелом небезпек для 

економічної діяльності підприємства.  

Головною метою економічної безпеки підприємства є гарантування 

стабільності та ефективності його функціонування. 

Система економічної безпеки ґрунтується на відповідній нормативно-

правовій базі, що забезпечує ефективне функціонування системи. Питання без-

пеки держави, насамперед її національної безпеки взагалі та економічної безпе-

ки зокрема, врегульовано Конституцією України , законами України «Про ос-

нови національної безпеки», «Про боротьбу з корупцією», «Про захист від 

недобросовісної конкуренції» та іншими.  

Проблемам економічної безпеки приділяється багато уваги в наукових 

працях як українських так російських вчених – економістів. Так, Н. Капустін [1] 

визначає економічну безпеку підприємства, як сукупність чинників, які забез-

печують незалежність, стійкість, здатність до прогресу в умовах 

дестабілізуючих факторів. М. Бєндіков. [2] розглядає економічну безпеку 

підприємства, як захищеність його науково-технічного, технологічного, вироб-

ничого та кадрового потенціалу від прямих або непрямих загроз. В. Шликов 

визначає економічну безпеку підприємства, як ― … стан захищеності життєво 

важливих інтересів підприємства від реальних і потенційних джерел небезпеки 

чи економічних загроз ‖ [3].  

На нашу думку, економічну безпеку підприємства буде доцільно розгля-

дати як міру гармонізації у часі і просторі економічних інтересів підприємства з 

інтересами пов'язаних із ним суб'єктів зовнішнього середовища, що діють поза 

межами підприємства. Таке розуміння економічної безпеки підприємства не 

суперечить уже відомим спробам визначити це поняття, оскільки також, як і всі 

ці спроби, виходить із визнання значного, визначального, впливу зовнішнього 

середовища на діяльність підприємства. 

Існують різні погляди на структуру економічної безпеки. Так, З. Варна-

лій, О. Ареф’єв і Т. Кузенко [4; 5] у складі економічної безпеки підприємства 

виділяють: фінансову, інтелектуальну, техніко-технологічну, політико-правову, 

ресурсну, екологічну, соціальну, інформаційну, силову, безпеку праці. В. Бокій 

включає до складу економічної безпеки технологічну, ресурсну, фінансову, ри-

нкову та соціальну [6]. Д. Ковальов і Т. Сухорукова [7] притримуються думки, 

що у структурі економічної безпеки підприємство необхідно виділити: фінан-

сову, силову, інформаційну, техніко-технологічну, кадрову, правову та екологі-

чну безпеки.  
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На нашу думку, економічна безпека повинна включати такі складові : 

1. фінансову безпеку, яка розглядає і регулює питання фінансово-економічної за-

можності підприємства, стійкості до банкрутства;  

2. силову безпеку, яка займається фізичною охороною об'єктів; 

3. інформаційну безпеку, яка заснована не тільки на захисті власної інформації, у 

тому числі конфіденційної, але й проводить ділову розвідку, інформаційно-

аналітичну роботу з зовнішніми і внутрішніми суб'єктами тощо; 

4. техніко-технологічну безпеку, яка припускає створення і використання такої 

технічної бази, устаткування й основних засобів виробництва, таких технологій 

і бізнес-процесів, які підсилюють конкурентоспроможність підприємства; 

5. правову безпеку, яка сприяє юридичному забезпеченню діяльності підприємст-

ва;  

6. інтелектуальну безпеку, яка сприяє запобіганню негативним впливам на еко-

номічну безпеку підприємства за рахунок ризиків і загроз, пов'язаних з персо-

налом, його інтелектуальним потенціалом і трудовими відносинами в цілому. 

7. екологічну безпеку, яка характеризує стан збереження й оздоровлення навко-

лишнього середовища, раціональне, екологічно врівноважене та високоефекти-

вне використання усіх природних ресурсів. 

Система захисту економічної безпеки підприємства повинна включати 

такі напрями: 

− захист матеріальних і фінансових цінностей; 

− захист інтелектуальної власності; 

− захист інформаційного середовища; 

− захист персоналу; 

− захист навколишнього середовища. 

Результатом забезпечення економічної безпеки підприємства є стабіль-

ність (надійність) його функціонування, ефективність фінансово-економічної 

діяльності та особиста безпека персоналу. 
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МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 

Перехід до нових принципів охорони здоров’я, ринкових і соціально орієн-

тованих, пошук нових шляхів для подолання існуючих проблем галузі охорони 

здоров’я в Україні, вимагають нового розуміння та об’єктивного підходу до ри-

нкових відносин у процесі їх формування та спонукають перехід до нової сис-

теми, яка базується на поширенні медичного страхування на добровільній ос-

нові. 

Організація охорони здоров’я, яка надає право кожному громадянину на 

одержання медичної допомоги, може бути забезпечена системою страхової ме-

дицини, за допомогою якої вирішуються питання гарантованості й доступності 

медичних послуг для широких верств населення, залучення додаткових ресур-

сів у сферу охорони здоров’я. 

Останнім часом в Україні спостерігається тенденція до погіршення стану 

здоров’я осіб працездатного віку та підвищення рівня захворюваності цієї кате-

горії громадян. Це спричиняє занепокоєння станом здоров’я вищезазначеної 

групи населення в майбутньому, коли вона досягне старшого віку й потребува-

тиме більших видатків на медичний догляд. Саме тому реформування системи 

охорони здоров’я є одним із найактуальніших завдань сьогодення. Адже здо-

ров’я громадян є найвищою суспільною та індивідуальною цінністю [1, с. 43]. 

До теперішнього часу визначаються три основні види фінансування охоро-

ни здоров’я: за рахунок держави, за рахунок обов’язкового та добровільного 

медичного страхування та змішана форма. Треба зауважити, що ці види у відо-

кремленому вигляді практично не використовуються ні в одній державі, але в 

деяких державах вони займають домінуюче положення. Так, наприклад, в Анг-

лії, Ірландії, Шотландії, Італії та Данії домінує державна система фінансування. 

У таких країнах як Німеччина, Франція, Австрія, Бельгія, Нідерланди, Швеція 

та Японія домінує система обов’язкового медичного страхування, у той час, як 

у США має перевагу змішана форма фінансування медичної допомоги, де біля 

90% американців користуються послугами приватних страхових компаній [2, с. 

18]. 

Ринкова трансформація економіки України обумовила необхідність доко-



111 
 

рінних змін у системі фінансування охорони здоров’я. Україна, як невід’ємна 

частина Європи, об’єктивно орієнтується на діючу в провідних європейських 

країнах модель соціального захисту громадян. 

Побудова власної системи загальнообов’язкового медичного страхування 

та розвиток добровільного обумовлюють необхідність подальшого удоскона-

лення механізмів фінансового забезпечення цієї сфери. Невирішеними лиша-

ються питання вибору механізму реалізації виваженої соціальної політики, чіт-

кого законодавчого регламентування діяльності учасників медичного страху-

вання, розмежування їх повноважень і врахування інтересів різних соціальних 

груп, крім того, подальшого вивчення потребують фінансові проблеми доброві-

льного медичного страхування. 

Зменшення чисельності та погіршення стану здоров’я населення України, 

може призвести до значного фіскального тиску на систему охорони здоров’я в 

довгостроковій перспективі. 

Для забезпечення функціонування медичного страхування в Україні, перш 

за все потрібно поєднання інтересів бізнесу (прибутковість страхових компа-

ній) з необхідністю надання якісних медичних послуг конкретній людині, яка 

придбала страховий поліс та згодна сплачувати певну суму коштів для свого 

медичного обслуговування.   

Метою реформування медичної галузі в Україні, яка розпочалася в 2011 

році, є поліпшення якості та доступності медичної допомоги. 

Але в процесі впровадження реформи системи охорони здоров’я виникла 

низка проблем, які суттєво гальмують зміни в рамках вже діючої системи. 

Болючим питанням стала нестача сімейних лікарів, кваліфікація яких до-

зволяє надавати широкий спектр медичної допомоги, недостатня мотивація ме-

дичного персоналу, неврегульованість на законодавчому рівні вимог до центрів 

первинної медичної допомоги. 

Це, на думку експертів Інституту економічних досліджень та політичних кон-

сультацій, пов’язано, в першу чергу, з тим, що реформа в Україні розпочалася без 

затвердженої чіткої стратегії та підготовчого етапу, в процесі якого в системі охо-

рони здоров’я повинні відбутися певні зміни, які дозволяють перейти до роботи на 

принципово новій основі з використанням економічних стимулів. 

Координатор проекту «Реформа системи охорони здоров’я в Україні» 

О.Бетлій вважає неможливим запровадження в країні страхової медицини в 

найближчому майбутньому, бо, з огляду на податкове навантаження українців, 

введення ще одного податку лише збільшить тіньовий сектор економіки [3]. 

Однією з важливіших проблем в процесі впровадження реформи стала від-

сутність зрозумілої інформаційної компанії на рівні держави, тобто запропоно-

вані зміни залишилися незрозумілими для більшості населення. 

Успішне реформування системи охорони здоров’я вимагає також достат-

нього фінансування. На думку аналітиків, реформа не допоможе заощадити до-

даткові кошти на галузі охорони здоров’я.  

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що будь-яка ре-

форма потребує виваженого планування та обережного запровадження, що до-
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зволить уникнути можливих ризиків і проблем. 

В Україні поступово намагаються впровадити страхову медицину. Безкош-

товне медичне обслуговування може відійти в минуле.  

Щоб дізнатися, що думають з цього приводу жителі міста Кременчука, бу-

ло проведено соціологічне опитування 100 респондентів різних вікових катего-

рій та різного соціального статусу. 

Як показало проведене опитування, більшість респондентів вважають, що 

медичне страхування в Україні необхідне, лише 4% опитаних мають протилеж-

ну думку.  

На запитання анкети соціологічного опитування «Якому виду медичного 

страхування Ви віддаєте перевагу?», більшість респондентів обрали добровіль-

не медичне страхування, а саме - 63% опитаних. 

При цьому основними чинниками, які гальмують медичне страхування бі-

льшість опитаних вважає низьку страхову культуру населення (43% опитаних) 

та високу вартість страхових полісів (25%), що, в свою чергу, робить медичне 

страхування непривабливим, і як наслідок, лише невелика частина населення 

України має медичні страхові поліси (11% від усієї кількості опитаних). 

Тож, розвиток страхової медицини – один із перспективних напрямів 

розв’язання проблем фінансування охорони здоров’я. Україні потрібна перебу-

дова економіки охорони здоров’я, яка повинна починатися з укріплення фінан-

сової основи галузі, зміни загальної схеми фінансування, що передбачає 

обов’язковий перехід від бюджетної системи фінансування до змішаної бюдже-

тно-страхової системи, що фінансується при активній участі підприємств, уста-

нов, організацій різних форм власності з елементами добровільного медичного 

страхування населення. Таким чином, державна політика розвитку медичного 

страхування як частина загальної соціальної та економічної політики України 

повинна визначати основні принципи, напрями й форми економічного впливу у 

сфері соціального захисту населення. Медичне страхування має бути підтрима-

но нормативно-правовою базою, удосконаленням податкової політики та дер-

жавного нагляду, підвищенням фінансової надійності страховиків, страхової 

культури населення. 
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ВПЛИВ УМОВ ПРАЦІ НА ЇЇ ПРОДУКТИВНІСТЬ 

 

Розглядаючи охорону праці в умовах ринкової економіки особливу увагу 

необхідно звернути на економічні аспекти охорони праці. Здійснення заходів з 

поліпшення умов і охорони праці чинить стимулюючий вплив як на економічні, 

так і на соціальні результати виробництва 

Умови праці – це сукупність взаємопов’язаних виробничих, санітарно-

гігієнічних, психофізіологічних, естетичних і соціальних факторів конкретної 

праці, обумовлених рівнем розвитку продуктивних сил суспільства, які визна-

чають стан виробничого середовища та впливають на здоров’я і працездатність 

людини. 

Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, устатку-

вання, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використову-

ється працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати ви-

могам нормативних актів про охорону праці. До нормативних документів, що 

регують охорону праці в організаціях належать – Конституція Укр., Закон Укр. 

―Про охорону праці‖, КЗпП[1, с. 35]. 

До позитивних економічних результатів впливу умов праці на людину 

слід віднести підвищення продуктивності праці, раціональне використання ос-

новних виробничих фондів. Сприятливі умови забезпечують піднесення проду-

ктивності праці за рахунок як інтенсивних змін (скорочення витрат робочого 

часу на виробництво одиниці продукції), так і екстенсивних (збільшення ефек-

тивності використання робочого часу завдяки зниженню цілоденних втрат за 

тимчасовою непрацездатністю та виробничим травматизмом) [2, с. 50]. 

Зростання продуктивності праці супроводжується також досягненням ви-

сокої якості виробленої продукції або послуг, а скорочення витрат робочого ча-

су сприяє зменшенню собівартості продукції. За даними досліджень, комплекс 

заходів з поліпшення умов праці може забезпечити приріст продуктивності 

праці на 15—20 % . Так, нормалізація освітлення робочих місць збільшує про-

дуктивність праці на 6—13 % та скорочує брак на 25 %. Раціональна організа-

ція робочого місця підвищує продуктивність праці на 21 %, а раціональне фар-

бування робочих приміщень — на 25% . 

Збільшення ефективного фонду робочого часу може бути досягнуто за 

рахунок скорочення тимчасової непрацездатності працівників унаслідок хвороб 

та виробничого травматизму. Втрати робочого часу внаслідок тимчасової не-

працездатності на різних підприємствах різноманітні й становлять приблизно 

2,5 % річного фонду робочого часу на підприємствах із сприятливими умовами 

праці і 5—10 % — на підприємствах з небезпечними та шкідливими умовами. 

Поліпшення умов і впровадження заходів по забезпеченню безпеки праці ско-

рочують плинність кадрів. За мотивами «важкі і несприятливі умови» звільня-
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ються в промисловості до 20 % усіх вивільнених, а в будівництві — понад 25 % 

[3, с.47]. 

Слід зазначити, що позитивні економічні результати тісно пов’язані як з 

особистими факторами (дієздатність, працездатність), так і з соціальними нас-

лідками. Зростання продуктивності праці пов’язано зі скороченням цілоденних 

витрат робочого часу, зумовлених тимчасовою непрацездатністю, підвищенням 

використання робочого часу і продовженням періоду активної трудової діяль-

ності. 

Несприятливі умови призводять до зворотних результатів: різних форм та 

ступенів втомлюваності працівників, функціонального напруження організму. 

До негативних економічних результатів належать недоодержання додаткового 

продукту, затримка з уведенням нових фондів, непродуктивне споживання ро-

бочої сили, зниження продуктивності праці. 

Крім того, слід звернути увагу на соціальні результати впливу умов праці 

на працівників. До позитивних соціальних результатів можна віднести: ступінь 

сприятливого впливу трудового процесу на здоров’я людини та розвиток її осо-

бистості, стан здоров’я, ставлення до праці, соціальну активність; максимальне 

задоволення однією з найвагоміших потреб людини — потребою в сприятливих 

умовах праці і безпосередньо пов’язаною з цим потребою у змістовній, творчій, 

високопродуктивній праці; зміцнення здоров’я. 

Негативний соціальний результат включає зниження творчої активності, 

заінтересованості в праці, погіршення трудової дисципліни, зростання плиннос-

ті кадрів унаслідок несприятливих умов праці. 

Отже, питання підвищення продуктивності праці потребує системного пі-

дходу, тобто кардинальних змін, суттєвого вдосконалення факторів, що обумо-

влюють продуктивність. Для вирішення цього питання можна користуватися 

такими важелями, як мотиваційні, техніко-організаційні та моральні фактори 

підвищення продуктивності праці, що суттєво впливає на результати виробни-

чої діяльності. Продуктивність праці є рухливим і динамічним показником ре-

зультативності праці та ефективності виробництва, який коригується низкою 

факторів, має визначальне значення в розвитку окремого підприємства в країні 

в цілому. Тому власники, наймані працівники та керівники повинні постійно 

шукати шляхи й результати підвищення продуктивності праці. 
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ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ 

 

Трудова́ мігра́ція в Украї́ні — пересування особи з метою тимчасового 

працевлаштування, що супроводжується перетинанням державного кордону 

(зовнішня трудова міграція) або меж адміністративно-територіальних одиниць 

України (внутрішня трудова міграція). За даними представництва ООН в Укра-

їні, кожен п’ятий українець є потенційним мігрантом і хотів би виїхати з насе-

леного пункту, в якому живе. При цьому з тих, хто вирішив їхати, близько 15% 

зробили свій вибір на користь іншої місцевості в Україні і лише 5% мають на-

мір виїхати за межі держави[1,с.18]. 

Причини: структурною перебудовою економіки і пов’язаними з нею зрос-

танням безробіття, процесами роздержавлення власності й приватизації, які су-

проводжуються збільшенням мобільності капіталу; нерівномірністю в розмі-

щенні продуктивних сил, суттєвими відмінностями в соціально-економічних 

умовах життя в селі й у місті, у різних регіонах країни; різким погіршенням 

екологічної ситуації в окремих регіонах; інтенсифікацією загальнонаціональних 

міграційних процесів; Особливості. За результатами дослідження, проведеного 

експертами європейської комісії «Caritas International» на 2013 рік ~4,5 млн 

трудових мігрантів з України перебувають за кордоном, з яких 1,7 млн — у кра-

їнах ЄС. За іншими оцінками, ця цифра коливається від 2 до 7 млн. Чинники, 

що спричиняють міграції, є зовнішніми та внутрішніми. Із західного регіону 

України (Рівненська, Волинська, Львівська, Закарпатська, Чернівецька, Івано-

Франківська, Тернопільська області) за даними 2005 р. 35% трудових мігрантів 

їдуть в Італію, 20% — в Росію, 19% — в Іспанію; з центрального регіону (Хме-

льницька, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Київська, Чернігівська, Жи-

томирська, Полтавська, Сумська області ) 45% — в Росію, 27% — в Італію; з 

південно-східного регіону (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, 

Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Харківська, Автономна Республіка 

Крим) 53% — в Росію, 11% — в Італію. У західному регіоні деклароване ба-

жання до праці за кордоном висловили 37% респондентів, 22% — у централь-

ному регіоні і 24% — у південно-східному  [2,с. 29]. Наслідки. Позитивні: над-

ходження до України додаткової іноземної валюти у формі грошових переказів 

трудових емігрантів та інвестування коштів в економіку через створення спіль-

них підприємств з іноземними засновниками;сприяння інтеграції України до 

світового ринку праці; надання працеспроможному населенню можливості реа-

лізувати свої здібності за кордоном, підвищити рівень кваліфікації, поліпшити 

матеріальне становище; спонукання продуктивнішої діяльності українських 

працівників через створення конкуренції з закордонними фахівцями; послаб-

лення потоку безробіття на національний ринок праці, зниження соціальної на-

пруженості в суспільстві. Негативні: дає прихований вклад у зменшення насе-
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лення України; втрата Україною найконкурентоспроможнішої частини власної 

робочої сили (особливо науковців і фахівців), що призводить до уповільнення 

темпів науково-технічного прогресу; втрата кваліфікації, оскільки особи з ви-

соким рівнем професійної підготовки здебільшого виконують за кордоном ма-

локваліфіковану роботу; вкладання державою коштів у підготовку фахівців для 

потреб власної економіки (затрати на навчання на всіх освітніх рівнях), які, в 

результаті, створюють додану вартість за межами країни; лише 3,6% заробітчан 

організовують власну справу; відтік грошей, зароблених українськими мігран-

тами, з українських банків в західні внаслідок неспокою; дискримінація та екс-

плуатація наших громадян з боку місцевих роботодавців; виникнення політич-

них та економічних претензій до України з боку країн-реципієнтів у зв’язку зі 

збільшенням нелегальної трудової міграції українців; зростання злочинності та 

соціальної напруженості у суспільстві через міжнаціональні конфлікти 

[3,с.145]. 

Система заходів внутрішнього спрямування: створення робочих місць (ціле-

спрямовано створювати робочі місця в таких галузях, як сільське господарство, 

легка, текстильна і хімічна промисловість, тобто там, де сьогодні використову-

ється праця мігрантів в Європі); вирішити питання підвищення рівня оплати 

праці; обмеження «тіньової» економіки та «тіньової» зайнятості, комплексна 

оцінка міграційних потоків, ситуації в регіонах та їх потенціалу і розробка нор-

мативно-правових документів, які б забезпечили виконання вищеперерахова-

них заходів. Зовнішні заходи мають забезпечити: цивілізовані форми виїзду 

працівників за кордон; можливість вільного повернення додому працівників; 

гарантії українським громадянам захисту їхніх трудових прав за кордоном; під-

писання відповідних міждержавних угод та удосконалення чинного законодав-

ства в частині ліцензування фірм для проведення працевлаштування за кордо-

ном. 

Таким чином, ситуація, що склалася в Україні, потребує від уряду зважених 

законотворчих, організаційних і господарських заходів в сфері демографічної 

політики, спрямованих на створення нових робочих місць з належною заробіт-

ною платою та відповідною соціальною захищеністю, вдосконалення існуючої 

системи освіти, підвищення рівня охорони здоров'я та зростання народжувано-

сті, пропаганди здорового способу життя тощо. 
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СУТНІСТЬ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 

 

Основними умовами успішного функціонування складних економічних 

систем є стійкість і розвиток. Згідно трактування С.І. Ожегова, «стійкий» ви-

значається як такий, що не піддається коливанням, сталий, твердий. Слово «ро-

звиток» у тому ж словнику тлумачиться як процес переходу з одного стану в 

інший, більш досконалий, перехід від старого якісного стану до нового якісного 

стану, від простого до складного, від нижчого до вищого. [1] 

В економічній теорії стійкість розглядають в якості одного з понять кон-

цепції економічної рівноваги, згідно з якою досягнення і утримання рівноваж-

ного стану в економіці відносять до числа найважливіших макроекономічних 

завдань. Вперше концепцію загальної економічної рівноваги, як універсальний 

засіб аналізу економічної системи, запропонував  Л. Вальрас. За його теорією, 

стійкість можна визначити, як здатність системи зберігати свою якість в умовах 

зовнішніх і внутрішніх трансформацій (випадкових чи навмисних). Стійкість 

системи залежить від великої групи факторів. Втрата стійкості може статися 

внаслідок таких обставин: зміни параметрів системи (біфуркації), з-за наявності 

зовнішніх впливів (зокрема, занадто значних або якісно несумісних з систе-

мою), порушення зв'язків у системі, коли змінюється її структура (структурна 

нестійкість).  

При поєднанні стійкості та розвитку виникає нове поняття - стійкий роз-

виток. Поняття «розвиток» та «стійкий розвиток» не можна вважати синоніма-

ми, адже розвиток передбачає, як обов'язкову умову, послідовність циклів 

стрибкоподібного (через стадію катастрофи) переходу системи на інший рівень. 

Іншими словами, «розвиток» представляється як повторювані з регулярною ци-

клічністю: поступове зміна просторового стану системи, катастрофа (флуктуа-

ція), перехід на інший рівень і початок нового циклу розвитку якісно іншої сис-

теми. В протилежність цьому «стійкий розвиток» передбачає підтримку рівно-

ваги між взаємно пов'язаними елементами системи таким чином, щоб воно було 

здатне до відтворення природного середовища, засобів виробництва, людини, 

не допускаючи при цьому катастроф протягом необмежено тривалого часу [2,с. 

67]. 

Аналіз літератури з даної теми дає таке трактування перекладу англійсь-

кого поняття «sustainable development», як «стабільний», «регульований», «під-

тримуючий», «рівноважний», «збалансований розвиток», проте загальновизна-

ним перекладом вже більше 20 років є термін «стійкий розвиток». Історично 

поняття «стійкий розвиток» пов'язано з екологією. Одне з найбільш ранніх ви-

значень даного поняття було запропоновано канадської комісією з охорони на-

вколишнього середовища в 1915 р.: «Кожне покоління має право на певний від-

соток природного капіталу, але основна частина цього капіталу повинна бути 

передана наступному поколінню недоторканим» [3, с.49] 
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Міжнародна комісія з навколишнього середовища та розвитку у 1987 р. 

дала своє визначення стійкого розвитку, розуміючи під ним такий розвиток, 

який задовольняє потреби теперішнього часу, але не ставить під загрозу здат-

ність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби [4].  

Вже з 90-х років ХХ ст., в умовах зростання валового доходу та зменшен-

ня ресурсів життєзабезпечення, стійкий розвиток почали розглядати як сукуп-

ність трьох компонентів: екологічної цілісності, економічної ефективності та 

соціальної рівності. 

Всесвітній саміт в Йоганнесбурзі (2002 р.), присвячений стійкому розвит-

ку, прийняв рішення, згідно з яким з грудня 2005 р. по 2014 р. починається пе-

рехід світового співтовариства до стійкого економічного розвитку. 

Згідно позиції стійкого розвитку мету економічної системи можна трак-

тувати у вигляді стійкого цільового стану-аттрактора, що генерує тенденції змін 

чи перетворень, які відповідають майбутнім уявленням про систему. Кожному 

відповідному стану характерна низка цільових параметрів, при відхиленні від 

яких починає реалізовуватись дезорганізаційний процес. Кінцевим результатом 

такого процесу є стійкий стан-аттрактор, що відповідає іншому, більш низько-

му ступеню організації системи. Параметри елементів системи мають свої межі, 

коли вони порушуються в незначній мірі – відбувається перетворення системи 

згідно властивості перетікання кількості в якість, та коли граничне відхилення 

відповідає критичному рівню, система починає лавиноподібне саморуйнування 

чи самодобудову. Для того, щоб змінити поведінку системи недостатньо зміни-

ти складові, набагато важливіше додати чи ліквідувати певні зв’язки елементів, 

які б могли вплинути на траєкторію руху всієї системи. 

Отже, стійкий розвиток економічної системи являє собою сукупність ци-

клів, в якій масштаби експлуатації ресурсів, напрямок капіталовкладень, орієн-

тація технічного розвитку та інституційні зміни узгоджуються з нинішніми і 

майбутніми потребами, перебуваючи в межах стійкого цільового стану-

аттрактора і не допускаючи при цьому катастроф протягом необмеженого три-

валого часу. Такий підхід є найбільш актуальним для нашого часу  і потребує 

най скорішого перенесення в економічні системи усіх рівнів. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 

 

В умовах затяжної світової економічної кризи, яка має значний вплив на 

економіку України, для діючих підприємств актуальною є проблема формуван-

ня і використання оборотних активів, серед яких значну питому вагу займають 

запаси. Процеси формування та використання запасів в комерційній діяльності 

суб’єктів господарювання впливають на прийняття рішень щодо їх стратегічно-

го розвитку і забезпечують позитивні кінцеві результати діяльності. Проблеми 

оцінки рівня забезпеченості підприємств запасами та визначення ефективності 

їх використання є актуальними також з позиції прийняття управлінських рі-

шень. Прийняття ефективних рішень щодо управління запасами в значній мірі 

залежить від введення на вітчизняних підприємствах чіткої координації діяль-

ності всіх служб, наявності інформаційного професійного менеджменту, систе-

матичного ведення бухгалтерського обліку, забезпечення внутрішнього конт-

ролю і запровадження управлінського обліку. 

Проблеми управління і обліку запасів висвітлені у працях як українських 

так і зарубіжних науковців-економістів, таких як І.А. Бланк, А.Д. Василик, Л.А. 

Лігоненко, А.М. Поддєрьогін, Ю.А. Верига, Т.В. Гладких, О.В. Карпенко, Н.В. 

Хоменко, В.В. Ковальов, М.Н. Крейніна, Л.Н. Павлова та інші. 

Проте сучасні умови господарювання свідчать про недостатньо повний 

аналіз в працях науковців усіх аспектів управління запасами, серед яких актуа-

льними залишаються питання обліково-аналітичного забезпечення. Тому, доці-

льно визначити сучасні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управ-

ління запасами і напрями їх вирішення. 

Основною метою управління запасами є: 

− визначення обґрунтованої потреби в запасах, необхідних для здійснення ос-

новної та інших видів діяльності;  

− оптимізація обсягу і структури запасів;  

− забезпечення запасів джерелами фінансування та визначення оптимального 

співвідношення між різними джерелами фінансування запасів;  

− організація поточного і перспективного управління запасами для забезпе-

чення необхідного рівня платоспроможності та фінансової стійкості; 

− підвищення ефективності використання запасів. 

Для здійснення цієї мети на підприємстві необхідно обрати раціональну 
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політику формування запасів і визначення джерел їх фінансування. Політика 

управління запасами повинна зводитися до визначення їх обсягу, структури і 

ефективності використання. 

Управління запасами – це забезпечення і підтримування їх оптимальної 

кількості та ефективного використання. Ефективне управління запасами дозво-

ляє мінімізувати витрати з обслуговування, зберігання і витрачання запасів, 

прогнозувати інфляційні витрати на формування запасів. 

Важливою складовою загальної інформаційної системи підприємства є 

інформація, яку надає бухгалтерський облік, який включає виявлення, вимірю-

вання, реєстрацію, накопичення, узагальнення та передачу інформації про дія-

льність підприємства користувачам для прийняття рішень [2]. 

Якісна організація обліку запасів дозволяє отримувати облікову інформа-

цію для прийняття оперативних і стратегічних управлінських рішень, чому 

сприятиме вирішення проблеми формування якісної облікової політики підпри-

ємства щодо організації і методики обліку запасів. 

В умовах державного регулювання обліку в Україні якість обліково-

аналітичного забезпечення управління запасами залежить від постійного моні-

торингу діючих законодавчих та нормативно-правових актів. Регулювання пи-

тань методології бухгалтерського обліку запасів забезпечується національними 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.  

Як зазначає Т. Бочуля, вкрай важливим у забезпеченні користувачів інфо-

рмацією є адаптація облікової інформації під цільову спрямованість стратегії, 

тобто принцип адресності, коли інформація призначена конкретному користу-

вачеві для виконання конкретного завдання, визначеного для досягнення поста-

вленої мети [1]. 

Управління запасами базується на зборі та систематизації внутрішньої 

інформації про фактичний стан запасів, швидкості їх реалізації; зовнішньої ін-

формації про кон’юнктуру відповідного сегменту споживчого ринку та моніто-

рингу збутової і цінової політики постачальників, а також орієнтується на про-

гнозні показники обсягу реалізації запасів, використання матеріальних і фінан-

сових ресурсів [3].  

Якісна облікова інформація про наявність та рух запасів залежить від ви-

рішення проблеми щодо визначення критеріїв визнання запасів, відповідно до 

якого запаси визнаються активами, а саме якщо існує імовірність того, що підп-

риємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використан-

ням, та їх вартість може бути достовірно визначена.  

Актуальною проблемою раціональної організації обліку запасів є додер-

жання вимог п. 6 П(C)БО 9 «Запаси» щодо класифікації запасів. Прийняття рі-

шень щодо ефективності використання запасів залежить від наявності інформа-

ції про наявність і рух запасів, не тільки за їх видами, але й за найменуваннями 

(п. 7 П(C)БО 9 «Запаси»). Достовірність облікової інформації про запаси зале-

жить також від якості визначення первісної вартості запасів (пп. 8 – 15 П(C)БО 

9 «Запаси»).  

Збільшення обсягів інформації, підвищення вимог щодо оперативності та 
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якості її обробки, зростання інформаційного навантаження на управлінський 

персонал активізували проблему комплексної автоматизації управлінської дія-

льності на основі сучасних інформаційних технологій і засобів телекомунікації, 

що зумовлює необхідність поступового введення на підприємствах електронно-

го документообігу, це сприятиме підвищенню достовірності та скорочення часу 

на документування операцій з запасами.  

Забезпечення користувачів своєчасною обліковою інформацією про наяв-

ність і рух запасів залежить від вирішення проблем щодо забезпечення повного 

й систематичного обліку запасів у місцях зберігання і в бухгалтерії за допомо-

гою комп’ютерної форми ведення обліку.  

Ринкові умови  господарювання пов’язані із забезпеченням внутрішніх 

користувачів додатковою обліковою інформацією завдяки управлінському об-

ліку, запровадження якого пов’язане з вирішенням проблем щодо визначення 

його об’єктів, розробці раціональної організації методики його ведення, підви-

щення професійного рівня персоналу бухгалтерії і своєчасністю подання керів-

ництву відповідної управлінської звітної інформації. 

Оскільки потреби та пріоритети зовнішніх і внутрішніх користувачів пос-

тійно зростають і змінюються, обліково-аналітичне забезпечення управління 

запасами повинно адекватно змінюватися з тим, щоб задовольняти інформацій-

ні потреби різних груп користувачів при прийнятті управлінських рішень.  

Аналіз зазначених проблем обліку запасів і напрями їх вирішення, на на-

шу думку, сприятиме забезпеченню такого рівня інформації системи управлін-

ня, якої вона потребує у визначений період часу, залежно від реальних інфор-

маційних потреб керівників різних ланок системи управління та відповідно до 

завдань, що стоять перед ними.  
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ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПОДАТКОВОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

Із здобуттям незалежності Україна самостійно визначає стратегію соціа-

льно-економічного розвитку, розробляє та формує незалежну фінансову полі-

тику в контексті загальнодержавної економічної політики. Однією зі складових 

фінансової політики є фіскальна політика, частиною якої є податкова система. 

Актуальність проблеми реформування податкової системи зумовлена тим, що у 

ході здійснюваних в Україні за роки незалежності реформ відбулися глибокі 

соціально-економічні перетворення. Одним з важливих факторів кризових 

явищ в Україні стала не виважена податкова політика держави, у результаті 

якої відбулося гальмування інноваційно-інвестиційних процесів, що у свою 

чергу призвело до зниження рівня реальних податкових надходжень. 

Податкова система має стимулювати інноваційну та інвестиційну діяльність, 

що потребує зменшення податкового тиску, посилення захисту платників пода-

тків, максимальне спрощення процедури оподаткування [1, с.137]. 

Однак, в сучасних умова податкова система України має ряд недоліків: 

фіскальну спрямованість податкової системи і недостатню орієнтацію регулю-

ючої функції на стале економічне зростання; складну, неоднорідну та нестабі-

льну нормативно-правову база оподаткування, а також неузгодженість та супе-

речливість окремих законодавчих норм; витрати на адміністрування окремих 

податків є значними порівняно з доходами бюджету, що формуються за раху-

нок їх справляння; значну нерівномірність розподілу податкового тягаря через 

наявність великої кількості податкових пільг та існування різноманітних схем 

ухиляння від сплати податків, непрозорість податкового регулювання. 

Дані недоліки призвели до таких проблем у системі оподаткування 

України, як: податкова заборгованість платників перед бюджетом і державними 

цільовими фондами; бюджетна заборгованість з відшкодування ПДВ; ухилення 

від оподаткування; нерівномірне податкове навантаження, найбільша частка 

якого покладена на законослухняних платників. На підставі зазначеного та з 

урахуванням сучасних економічних умов, ми можемо стверджувати, що основ-

ним пріоритетом податкової політики в перспективі має стати: створення спри-

ятливих умов для розвитку підприємницької та інвестиційної діяльності, а та-

кож їх ефективного захисту. 

Для податкової політики нашої держави поки що характерне те, що: 

 по-перше, нові податки ніде на підприємствах, у районах або містах не апро-

буються; по-друге, не відпрацьовуються ставки оподаткування, а тому Верхов-

на Рада України змушена знову й знову змінювати їх; по-третє, в економічну 

систему України впроваджується податкова система розвинутих ринкових кра-

їн, що не враховує особливостей нашої економіки. Метою реформування пода-
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ткової політики України є зміна податкової системи для забезпечення стабілі-

зації економіки, забезпечення доходів державного бюджету та забезпечення со-

ціально-культурного розвитку держави, посилення регулюючої функції подат-

ків. 

Розв'язання існуючих проблем податкової системи України має відбува-

тися через послідовну реалізацію стратегічних цілей реформування податкової 

системи України, а саме: підвищення конкурентоспроможності вітчизняного 

бізнесу; легалізація тіньового сектору; активізація інвестиційних процесів в 

економіці; розробка простих і зрозумілих податкових норм для суб'єктів госпо-

дарювання; скорочення витрат платників на нарахування і сплату податків і 

держави на їх адміністрування; забезпечення умов для добровільного виконан-

ня вимог податкового законодавства платниками податків; запровадження ін-

формаційно-аналітичної системи державної податкової служби в національно-

му масштабі; автоматизація процесів оподаткування з використанням сучасних 

технологій [2, с. 85]. Визначну роль у податковій системі України мають відіг-

равати податки на майно, на землю і на використання природних ресурсів. Во-

ни не залежать від обсягу виробництва, продажу і є стабільними, а значить, 

створюють гарантію поповнення бюджету і будуть стимулювати ефективне ви-

користання природних ресурсів і закріплених основних та оборотних фондів. 

Для нормального функціонування держави повинна здійснюватися ефективна 

податкова політика, яка передбачає встановлення і стягнення податків. На 

жаль, на сьогодні економіка України має багато вад: збільшується кількість 

збиткових підприємств, зростає безробіття, ускладнюється соціально-

економічна ситуація в країні. Зумовлюється це тим, що акцент у податковій по-

літиці зроблено на фіскальній функції, а її регулююча та стимулююча роль фак-

тично зведена нанівець. Тому проблема побудови ефективної податкової сис-

теми залишилася однією з найактуальніших у процесі становлення ринкових 

відносин і закладання підвалин для економічного зростання України[3,с.230]. 

З огляду на недоліки української податкової системи, Уряд і Парламент 

повинні сконцентрувати свої зусилля на швидкому реформуванні та раціоналі-

зації податкової системи.  
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ПИТАННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З РОБІТНИКАМИ 

ПО ОПЛАТІ ПРАЦІ 

 

В Законі України "Про оплату праці" зазначається, що заробітна плата - 

це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим до-

говором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за вико-

нану ним роботу [1,с.500]. Розмір заробітної плати залежить від складності та 

умов виконаної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів 

його праці та господарської діяльності підприємства. Заробітна плата склада-

ється з основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та ком-

пенсаційних виплат. Основна заробітна плата - це винагорода за виконану ро-

боту відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслугову-

вання, посадові обов'язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок 

(окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службо-

вців. Додаткова заробітна плата - це винагорода за працю понад установлені 

норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона 

включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені 

чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і 

функцій. До інших заохочувальних та компенсаційних виплат належать випла-

ти у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними сис-

темами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, 

які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад 

встановлені зазначеними актами норми. Оплата праці, будучи обумовленої ха-

рактером суспільного виробництва, зумовлює правовий механізм розподілу 

продукту праці між працівником і роботодавцем. Цей розподіл характеризуєть-

ся наступними моментами. По-перше, частина продукту розподіляєть-

ся відповідно до величини праці, відданої працівником в процесі виробництва. 

Це забезпечує зацікавленість трудящих в найбільш повному, інтенсивному і 

продуктивному використанні свого робочого часу. По - друге, праця більш ви-

сокої кваліфікації оплачується вище в порівнянні з некваліфікованим при одна-

кових затратах робочого часу, що зацікавлює працівників у підвищенні квалі-

фікації, загальноосвітнього рівня та професійної майстерності. По-третє, праця 

у важких і шкідливих умовах заохочується матеріально в більш високих розмі-

рах порівняно з працею у звичайних (нормальних) умовах. Це забезпе-

чує матеріальну компенсацію додаткових затрат праці.  

В умовах економічної кризи, спаду виробництва, зниження продуктивно-

сті праці, безробіття в організації праці та її оплати відбуваються значні зміни. 

Підвищення ефективності виробництва, достовірну інформацію про витрати 

праці на кожній виробничій дільниці, використання робочого часу і його опла-

ти повинен забезпечити бухгалтерський облік. Отже, між підприємством і його 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
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працівниками постійно здійснюються розрахунки, більшість з яких пов'язані з 

оплатою праці. Як і будь-які інші господарські операції, ці розрахунки повинні 

бути відображені в бухгалтерському обліку [2,с. 260].  

Основними показниками заробітної плати, що підлягають обліку, 

є:чисельність працівників, їх професії і кваліфікація, витрати робочого часу в 

годинах і годино-днях, кількість виготовленої продукції або обсяг виконаних 

робіт, розмір фонду оплати праці різним категоріям працівників і за видами на-

рахувань, преміальні виплати,розмір сум нарахованих і використаних на оплату 

відпусток і на соціальне страхування працівників, розмір відрахувань за їх ви-

дами. 

Ці дані необхідні для обчислювання таких економічних показників, як рі-

вень забезпеченості робочою силою, середнього заробітку, рівня продуктивнос-

ті праці та ін. Роботодавець має прагнути, щоб на його підприємстві рівень зар-

плати та інших матеріальних виплат був вищим, ніж у середньому на ринку, 

адже це в значній мірі буде сприяти вирішенню кадрового питання — на вакан-

тні посади такого підприємства буде стояти черга, і з неї вже можна буде оби-

рати найкращих. Для того, щоб людина цінувала свою роботу та намагалась ви-

конувати її якомога краще, необхідно, щоб вона ставилась до неї свідомо. Кож-

ного працівника необхідно переконати, що він є членом команди, що від його 

праці залежить кінцевий результат роботи всього колективу. Іншими словами, 

працівник має бути матеріально заінтересованим у результатах роботи всього 

підприємства, адже розмір матеріальної винагороди колективу і працівника 

знаходиться у прямій залежності від результатів роботи всього підприємства [3, 

с.195]. Поєднання матеріальних і моральних стимулів та правильне співвідно-

шення форм матеріального і морального заохочення є необхідною умовою їх 

ефективності для формування у робітників і службовців правильного ставлення 

до праці. 
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СТРАТЕГІЧНИЙ ОБЛІК: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 

Стратегічний облік вже досить давно успішно застосовується зарубіжни-

ми підприємствами. Процес розробки стратегії, стратегічного управління, стра-

тегічного обліку та аналізу мають сформовану теоретико-методологічну базу. 

Традиційно стратегічний облік мав внутрішню спрямованість, як щодо корис-

тувачів своєї інформації, так і щодо самої інформації, що переважно базувалася 

майже виключно на внутрішній діяльності організації. Тому, щоб зрозуміти 

суть стратегічного обліку доцільно було б розглянути етапи його розвитку. 

Аналіз наукових праць підтвердив, що теоретичні та практичні  аспекти  

стратегічного  обліку  розглядаються такими вченими як: П.Й. Атамас [1, с. 25], 

В.А. Терехова [2, с.9], М. Пушкар [3, с.37], С.Ф. Голов [4, с. 27] та іншими. 

Концепція стратегічного обліку з’явилася на початку 70-х років XX ст. 

Вперше вона була розроблена ведучою американською консультативною орга-

нізацією ―МакКінсі‖ та впроваджена починаючи з 1972 р. в корпораціях ―Дже-

нерал Електрик‖, ―ІБМ‖, ―Тексас Інструментс‖, ―Кока-Кола‖ та інші. На почат-

ку 80-х років її використовували 45% корпорацій з числа найкрупніших в 

США. Мова йшла не просто про результати науково-прикладних розробок аме-

риканських вчених, а про реальне управлінське нововведення, що широко роз-

повсюдилося та виправдало себе в світовій управлінській практиці. 

Основними етапами розвитку стратегічного обліку можна назвати такі: 

1. Епоха масового виробництва (Поч. 20ст. – 30-ті роки 20ст.). Початок ХХ ст. 

ознаменовано початком епохи масового виробництва, коли головні завдання 

підприємницької діяльності були спрямовані на розробку та вдосконалення 

механізму управління, що знижував виробничими витрати. 

2. Криза перевиробництва (велика депресія – 30-ті роки 20 ст.). Однак до почат-

ку 30-х років попит на основні споживчі товари став набувати тенденції  на-

сичення. По мірі зростання добробуту споживач почав шукати більшого, ніж 

просто задоволення основних потреб. Головні завдання управлінського стра-

тегічного обліку змістилися в сторону просування продукції на ринок, рек-

лами, організації збуту та інших способів впливу на вибір споживачів, що по-

требувало зовсім іншого відношення до завдань управління: їх потрібно було 

розглядати не всередині організації, а зовні, у відкритій перспективі.  

3. Постіндустріальна епоха (50-70-ті роки 20ст.). З середини 50-х років почала-

ся постіндустріальна епоха, що характеризувалася прискореним розвитком 

подій, які почали змінювати межі, структуру та динаміку підприємництва. В 

теперішній час зміни ще продовжуються, причому такими темпами, що мож-

на з впевненістю передбачити подальше нарощування нестійкості в майбут-

ньому.       

4. Сучасний етап розвитку підприємництва (90-ті роки 20ст.). Соціально-
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політичні зв’язки підприємства з його оточуючим середовищем, які в індуст-

ріальну епоху не могли навіть розкритися, стають для підприємства джере-

лом життєзабезпечення. Їх значення зростає тому, що через цей канал посту-

пає інформація та з’ясовуються орієнтири для пошуків нових видів підприє-

мницької діяльності, доходять нові соціальні вимоги та сигнали про обме-

ження для діяльності організації. 

В сучасних умовах інтернаціоналізації підприємницької діяльності, не-

стачі ресурсів та прискореного технічного оновлення конкуренція не слабне, а 

стає більш жорстокою. 

Всі вище перераховані фактори нестабільності визначають необхідність 

прогнозувати майбутні зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі і вра-

ховувати їх на етапі планування своєї діяльності. Це і є серцевиною стратегіч-

ного обліку. 

Етапи розвитку вітчизняного та зарубіжного стратегічного обліку співпа-

дають лише з однією відмінністю яка полягає в тому, що закордонні організації 

в 95 % використовують в системі управління стратегічний облік, а для вітчиз-

няних підприємств даний вид обліку так і лишається чимось незвичним і нео-

бов’язковим. На думку автора  стратегічний облік є однією з найважливіших 

складових в ефективному управлінні підприємством, тому для виникнення і ро-

звитку наступного етапу в існуванні цього виду обліку, перш за все, потрібно 

законодавчо закріпити всі нюанси в проведенні, впровадженні та застосуванні 

стратегічного обліку на підприємстві. Можливо саме тоді підприємці зрозумі-

ють його важливість і потрібність. 
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ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ АКТУАРНОГО ОБЛІКУ 

НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

В сучасних умовах, підприємству для того щоб бути конкурентоспромо-

жним потрібно залучати велику кількість грошових коштів. Тому ведення акту-

арного обліку є важливою частиною роботи підприємства. 

Отже, актуарний облік – це трансформована форма бухгалтерського облі-

ку, націлена на відображення реальної вартості підприємства, та прогноз його 

діяльності в майбутніх періодах. Актуарний облік спрямований на зниження 

сумніву у фінансовому майбутньому й належну оцінку економічної вартості, 

що виникає. 

Характерними ознаками атуарного обліку є: 

- Вираження інтересів потенційних і справжніх інвесторів. 

- Формування іміджу ринкової привабливості підприємства. 

- Визначення біржової вартості підприємства. 

- Визначення вартості майна підприємства за умови його продажу або 

покупки як цілого комплексу. 

- Прогнозування діяльності підприємства на майбутні періоди. 

Актуарна фінансова звітність в першу чергу створюється для інвесторів і 

кредиторів, а вже потім для інших користувачів. Вона включає в себе наступні 

основні компоненти: 

1. Актуарний бухгалтерський баланс; 

2. Актуарний звіт про сукупний прибуток; 

3. Актуарний звіт про рух грошових коштів; 

4. Актуарний звіт про зміни у власному капіталі. 

Складання актуарного бухгалтерського балансу проводиться шляхом тра-

нсформації традиційної форми бухгалтерського балансу в цілях розмежування 

та рекласифікації активів, зобов’язань і капіталу за категоріями операційної та 

фінансової діяльності. 

Актуарний звіт про сукупний прибуток розкриває інформацію про ре-

зультати використання операційних і фінансових активів, зобов’язань та, відпо-

відно, представляє розрахунок сукупного фінансового результату за звітний пе-

ріод в розрізі операційної та фінансової діяльності. 

Величина вільного грошового потоку з позиції операційної діяльності, що 

дорівнює величині вільного грошового потоку з позиції фінансової діяльності 

відображається в актуарному звіті про рух грошових коштів. 

Інформація актуарного звіту про зміни у власному капіталі дозволяє про-

вести аналіз руху і рентабельності власного капіталу і оцінити найважливіші 

драйвери створюваної економічної  вартості – рентабельність вкладеного капі-

талу та темпи росту власного капіталу. 
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Оскільки в теорії бухгалтерського обліку актуарний облік виступає одним 

із типів обліку та характеризує стадію його розвитку, а також в ньому врахову-

ється зміст проектів щодо перегляду концептуальних основ фінансового обліку 

та звітності, які реалізуються Радою по стандартам фінансового обліку Сполу-

чених Штатів Америки та Радою Міжнародних стандартів фінансової звітності 

(МСФЗ), в майбутньому на думку деяких дослідників слід очікувати суттєвого 

наближення позицій актуарного та фінансового обліку. Тому виокремлення ак-

туарного обліку в якості нової форми і сучасної стадії розвитку бухгалтерсько-

го обліку є досить обґрунтованим та доцільним [1]. 

Саме впровадження актуарного обліку в облікову систему створить від-

повідні умови для подальшого розвитку теоретико-методологічних основ тра-

диційного бухгалтерського обліку та дозволить привести сучасні обліково-

аналітичні системи ведення обліку у відповідність до нових вимог проведених 

реформ у вітчизняній економіці та міжнародному ринку. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПОДВІЙНОГО ЗАПИСУ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ 

ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

  

Обмежені масштаби виробництва та незначна кількість працюючих на 

малих підприємствах обумовлюють ведення спрощенної системи управління та 

зменшення кількості управлінських структур, що, в свою чергу, впливає на ор-

ганізацію бухгалтерського обліку в системі управління підприємством.  

Підприємства малого бізнесу (суб’єкти малого підприємництва), які виді-

лено в ст. 55 Господарського кодексу України (ГКУ) (юридичні особи із серед-

ньообліковою чисельністю працюючих за рік до 50 осіб та обсягом річного до-

ходу до 10 млн євро) та мікропідприємства (суб’єкти мікропідприємництва), до 

яких відносяться юридичні особи із середньообліковою чисельністю працюю-

чих за рік до 10 осіб та обсягом річного доходу до 2 млн євро [1] мають право 

на спрощення організації бухгалтерського обліку та складання фінансової звіт-

ності, що передбачає можливість використання спрощеного плану рахунків (від 

19.04.2001 р. № 186), облікових регістрів для малих підприємств (від 25.06.03 р. 

№ 422) і складання фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва 

(П(С)БО 25 від 25.02.00 р. № 39) [2,3,4].  
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З прийняттям Податкового кодексу України (ПКУ) для юридичних осіб – 

суб’єктів малого підприємництва (платників єдиного податку 4 групи за став-

кою 5%, що не є платниками ПДВ, і юридичних осіб, що наведені в п. 154.6 ст. 

154 ПКУ) [5], було запропоновано більш спрощений механізм організації бух-

галтерського обліку, а саме – надано право ведення спрощеного обліку доходів 

і витрат для складання фінансової звітності та визначення об’єкта оподаткуван-

ня. Такі суб’єкти підприємницької діяльності мають право систематизувати ін-

формацію, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, у регіс-

трах бухгалтерського обліку без застосування подвійного запису (п. 9. ПСБО 

25) [4].  

Для цієї категорії малих підприємств (відповідно до п. 44.2. ПКУ та з  

прийнятими змінами до ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фі-

нансову звітність в Україні» [6]) розроблено та затверджено нові Методичні ре-

комендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємс-

твами № 720 від 15.06.11 р. [7] для ведення  спрощеного обліку доходів і витрат 

без застосування подвійного запису для складання фінансової звітності та роз-

рахунку об’єкта оподаткування.  

Основною метою проведення таких змін було вирішення одного з голов-

них  завдань Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітно-

сті  щодо вдосконалення методології бухгалтерського обліку для суб'єктів ма-

лого  підприємництва шляхом максимального спрощення процедури ведення 

бухгалтерського обліку та форм фінансової звітності та надання  права  засто-

совувати  форму  обліку,  яка  не  передбачає застосування подвійного запису 

[8]. 

Подвійний запис являє собою концепцію при якій кожна господарська 

операція у грошовому виразі відображається на двох рахунках – по дебету од-

ного рахунка та по кредиту іншого рахунка. Крім того, метод подвійного запису 

допомагає відобразити зміни господарських операцій в балансі, який, згідно з 

теорією двох рядів рахунків, є основною точкою відліку бухгалтерії (теорія 

двох рядів рахунків і вся бухгалтерія повинні виводитися з балансу) [9]. 

Бухгалтерський облік по системі одинарних записів (single-бухгалтерія) 

схожий на ведення каси або чекової книжки. Ведення бухгалтерії без викорис-

тання подвійного запису характеризується наявністю одного запису для кожної 

господарської операції, заповненням однієї колонки для відображення  надхо-

джень і витрат грошових коштів.  

Ведення бухгалтерії без використання подвійного запису є і в інших краї-

нах. У Росії згідно з Федеральним законом Росії від 29.12.1995 року № 222-ФЗ 

«Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов 

малого предпринимательства» (п. 4 ст. 1) застосовувалася спрощена система 

бухгалтерського обліку. Рахунки в ній не велися, а єдиною обліково-звітною 

формою (за принципом «два в одному») виступала Книга обліку доходів і ви-

трат. З 2003 року вона була скасована. І лише з 8.03.2013 року ПБУ 1/2008 

«Учетная политика организации» доповнено пунктом 6.1, у відповідності з 

яким мікропідприємства і соціально орієнтовані некомерційні організації отри-



131 
 

мали право ведення бухгалтерського обліку без застосування подвійного запису 

– за спрощеною системою [10]. 

Ведення бухгалтерії без використання подвійного запису має як переваги, 

так і недоліки. Перевагою такого обліку є значна простота його ведення, однак 

такий облік не має можливості відслідковувати рахунки інвентаризації, креди-

торської та дебіторської  заборгованості. Бухгалтерія без використання подвій-

ного запису має можливість розрахунку чистого доходу, однак не пристосована 

для розробки балансу та відстеження змін на рахунках активу і пасиву, що є 

вкрай необхідним для складання фінансової звітності, подання якої для малих 

підприємств і мікропідприємств є обов’язковим.  

Тому підприємство малого бізнесу не повинно поспішати з відмовою від 

подвійного запису в бухгалтерському обліку і вибрати найбільш оптимальний 

для себе спосіб ведення бухгалтерського обліку.  

 

Список використання джерел: 
1. Господарський Кодекс України від 16.01.03 р. № 436-IV [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15. 

2. Наказ Мiнiстерства фiнансiв України «Про затвердження спрощеного Плану  

рахункiв  бухгалтерського облiку» вiд 19.04.01 р. № 186 [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0389-01. 

3. Наказ Мiнiстерства фiнансiв України «Про затвердження Методичних рекоме-

ндацiй по застосуванню регiстрiв бухгалтерського облiку малими 

пiдприємствами» вiд 25.06.03 р. № 422 [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=196041. 

2. Наказ Мiнiстерства фiнансiв України «Про затвердження Положення (стан-

дарт) бухгалтерського облiку 25 «Фiнансовий звiт суб'єкта малого підприєм-

ництва» вiд 25.02.2000р. № 39 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00.  

4. Податковий Кодекс України від 02.12.10 р. № 2755-VІ [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

5. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» вiд 

16.07.1999р. № 996- XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 

6. Наказ Мiнiстерства фiнансiв України «Про затвердження Методичних рекоме-

ндацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємства-

ми» від 15.06.11р. № 720 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. 

minfin.gov.ua/control/uk/publish/article%3Fart_id=296068&cat_id=285157. 

7. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Стратегія застосування міжнаро-

дних стандартів фінансової звітності в Україні» від 24.10.2007р. № 911-р [Еле-

ктронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/911-

2007-%D1%80. 

8. Гоголь Т.А. Подвійний запис у бухгалтерському обліку підприємства малого 

бізнесу // Бізнес-Інформ, 2013. – № 4. – С. 361–366.  

9. Диркова Е.Ю. Бухгалтерский учет без двойной записи – 2013 [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: http://www.buhgalteria.ru/article/n113456. 

http://zakon2./
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00
http://zakon2.rada.gov.ua/%20laws/show/911-2007-%D1%80.
http://zakon2.rada.gov.ua/%20laws/show/911-2007-%D1%80.
http://www.buhgalteria.ru/article/n113456


132 
 

Хоменко Л.М., к.е.н., доцент 

Пелих Р.С. студент 

Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 

ВІДПОВІДНО ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСА УКРАЇНИ 

 

На сьогоднішній день найбільш важливим фактором, який впливає на 

економічний розвиток будь-якої країни, і підвищення всіх соціальний і 

економічних показників держави є рівень активности суб'єктів економічної 

діяльності які, в свою чергу, намагаються збільшити свій прибуток, що майже 

неможливо без збалансованої системи оподаткування прибутку.  

Прибуток підприємства безпосередньо впливає на його розвиток, а такой 

на обсяг заробітної плати працівникам і виплату дивідендів учасникам 

підприємства. Принципи оподаткування прибутку підприємств в Україні мають 

деякі недоліки. Головний недолік – існування не одного, а двох обліків: подат-

кового і бухгалтерського. На облік впливає, безпосередньо, Податковий кодекс 

України (ПКУ). 

Структуризація податкової політики в державі супроводжується введен-

ням нових правил оподаткування прибутку суб'єктів господарювання. Основне 

завдання Податкового кодексу України – вирішити проблему існування двох 

паралельних обліків, які створюють «розбіжність» показників підприємства і, 

як наслідок, зміну фінансового результата. Виходячи з вищевказаних проблем, 

аналіз облікових принциів оподаткування прибутку підприємств є актуальним 

на сьогоднішній день. 

Причиною реформування податкової системи України було занадто вели-

ке податкове навантаження на підприємства та збільшення тіньового сектора 

економіки. Відповідно, з прийняттям ПКУ, принципи обчислення податку на 

прибуток підприємств повністю змінилися. У фінансовому обліку прибуток 

визначаєтся за принципами бухгалтерського обліку, а податок на прибуток 

розраховується відповідно до вимог Податкового кодексу. Відповідно до цих 

документів, з'являються деякі відмінності в розрахунку фінансового результату 

підприємства. [3, c. 21]. 

Також Податковий кодекс України змінив не лише статті доходів і вит-

рат, які враховуються при обчисленні прибутку підприємства, а й дати отри-

мання цих доходів і витрат. До 2 листопада 2010 року (тобто до прийняття По-

даткового кодексу України) доходи реєструвалися за фактом першої із подій: 1. 

Фактичне відвантаження товару клієнту; 2. Фактичне отримання грошових 

коштів на рахунок підприємства. [2, с.54].  

Проаналізуємо, які статті доходів і витрат використовуються для розра-

хунку прибутку, за яким підприємство сплачує податок на прибуток, згідно з 

новим податковим кодексом (див. табл. 1 і 2). 

Витрати визначає пункт 138 Податкового кодексу України. Згідно цього 

пункту ПКУ, до витрат, які розраховуються при визначенні оподатковуваного 
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прибутку, відносяться витрати операційної діяльності та інші витрати. Більш 

детальну інформацію про типи витрат згідно ПКУ див. табл. 2. 

 

Таблиця 1  

Доходи які враховуються при розрахунку прибутку 

Вид доходу 
Пункт Податкового кодексу, за яким регулюється 

певний вид доходу 

Дохід від операційної 

діяльності 
пп. 135.4.1 

Інші доходи що 

підлягають оподаткуван-

ня 

пп. 135.5.1, пп. 135.5.2, пп. 135.5.3, пп. 135.5.4, пп. 

135.5.5, пп. 135.5.6, пп. 135.5.7, пп. 135.5.8, пп. 

135.5.9, пп. 135.5.10, пп. 135.5.11, пп. 135.5.12, пп 

135.5.13, пп. 135.5.14 

 

Таблиця 2  

Витрати які враховуються при розрахунку прибутку 

Тип витрат 
Пункт Податкового кодексу, за яким 

регулюється певний тип витрат 

Собівартість товарів, виконаних робіт, 

наданих послуг 

п. 138.8 

Собівартість придбаних і реалізованих 

товарів 
п. 138.6 

Адміністративні витрати пп. 138.10.1 

Витрати на реалізацію продукції  пп. 138.10.3 

Інші операційні витрати пп. 138.10.4 

Фінансові витрати пп. 138.10.5 

Інші витрати звичайної діяльності пп. 138.10.6 

Інші витрати п. 138.11 і 138.12 

 

Згідно Податкового кодексу України, дохід від продажу товарів, наданих 

послуг і виконаних робіт реєструється в момент переходу права власності на 

товар і дату складання документа, що підтверджує продаж товарів, надання по-

слуг або виконання робіт. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПРЕС-АНАЛІЗУ ЗВІТНОСТІ 

ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» 

 

Сучасний стан економіки загалом та банківського сектору зокрема перебу-

ває у стані невизначеності як на макрорівні так і на рівні окремих суб’єктів гос-

подарювання. Тому важливою є оцінка того що вже досягнуто банківськими 

установами та оцінити тенденції, які окреслюються в їх діяльності на майбутнє. 

Одним з інструментів такої оцінки може бути експрес аналіз звітності. Тому 

метою даного дослідження є оцінка тенденцій розвитку ПАТ АБ «Укргазбанк» 

на основі методу експрес-аналізу. 

Експрес-аналіз звітності банку відіграє важливу роль у з'ясуванні позитив-

ної чи негативної оцінки його діяльності. Основним етапом експрес-аналізу є 

читання балансу, а також звіту про фінансові результати, що передбачає попе-

реднє ознайомлення з результатами роботи банку і його фінансовим станом. 

Також головним є аналіз  зміни окремих статей балансу та звіту, тобто прове-

дення горизонтального та вертикального аналізу. 

 

Таблиця 1 

Структура та динаміка активів АБ «Укргазбанк» за 2010-2012 роки [1] 

 Показники 
2010 2011 2012 

Відхилення 

2011-2010 

Відхилення 

2012-2011 

тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. % +/- % +/- % 

Високоліквідні активи 452837 27,77 1293386 34,43 696504 18,81 840549 185,62 -596882 -46,15 

Ліквідні активи 1044259 64,03 2181115 58,07 2736875 73,92 1136856 108,87 555760 25,48 

Низьколіквідні активи 133681 8,20 281775 7,50 268974 7,26 148094 110,78 -12801 -4,54 

Усього активів 1630777 100 3756276 100 3702353 100 2125499 130,34 -53923 -1,44 

 

За даними таблиці 1 можна зробити висновок, що у 2012 році загальна вар-

тість активів зменшилась  на 1,44% або на 53923 тис.грн.  у порівнянні з 2011 

роком. Такі зміни пов’язані зі зменшенням грошових коштів та їх еквівалентів 

на 58,98%, коштів в інших банках на 40,36%, основних засобів та нематеріаль-

них активів на 11,01%, інших активів на 43,28%. У 2012 році найбільшу частку 

активів склали: кредити та заборгованість клієнтів 73,69% та кошти в інших ба-

нках – 14,36%. 

Таблиця 2 

Структура та динаміка пасивів АБ «Укргазбанк» за 2010-2012 роки [1] 

Показники  
2010 2011 2012 

Відхилення  

2011-2010 

Відхилення  

2012-2011 

тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. %  +/- %  +/- % 

Зобов'язання 1258680 77,18 3379531 89,97 3317648 89,61 2120851 168,50 -61883 -1,83 

Власний капітал 372097 22,82 376745 10,03 384705 10,39 4648 1,25 7960 2,11 

Усього пасивів 1630777 100 3756276 100 3702353 100 2125499 130,34 -53923 -1,44 
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 З таблиці 2 видно, що у 2012 році сума пасивів зменшилась  на 1,44% або 

на 53923 тис.грн.  у порівнянні з 2011 роком. На такі зміни вплинуло зменшен-

ня суми зобов’язань на 1,83% або на 61883 тис.грн. У 2012 році структура паси-

вів була такою: зобов’язання – 89,61% та власний капітал – 10,39%. 

 

Таблиця 3 

Динаміка фінансових результатів АБ «Укргазбанк» за 2010-2012 роки [1] 

Показники  2010 2011 2012 
Відхилення 2011-2010 Відхилення 2012-2011 

+/- % +/- % 

Чистий процентний дохід 227776 526418 831571 298642 131,11 305153 57,97 

Чистий комісійний дохід -888 3288 28082 4176 -470,27 24794 754,08 

Результат від торгівлі інозем-

ною валютою 
-256 66 -19970 322 -125,78 -20036 -30357,58 

Результат від переоцінки 

об'єктів інвестиційної неру-

хомості 

-59 -191 -5352 -132 223,73 -5161 2702,09 

Результат від переоцінки іно-

земної валюти 
461 -5334 0 -5795 -1257,05 5334 -100,00 

Резерв під заборгованість за 

кредитами 
-59161 -169503 -102431 -110342 186,51 67072 -39,57 

Резерв під інші активи -2 -141 -511 -139 6950,00 -370 262,41 

Знецінення цінних паперів у 

портфелі банку на продаж 
250 0 0 -250 -100,00 0 - 

Результат від продажу цінних 

паперів у портфелі банку на 

продаж 

0 -354 0 -354 0 354 -100,00 

Резерви за зобов'язаннями -266 -207 -733 59 -22,18 -526 254,11 

Інші операційні доходи 46704 186951 329617 140247 300,29 142666 76,31 

Адміністративні та інші опе-

раційні витрати 
-198588 -524443 -1038549 -325855 164,09 -514106 98,03 

Прибуток/збиток до оподат-

кування 
15971 16550 21724 579 3,63 5174 31,26 

Витрати на податок на прибу-

ток 
-6562 -11902 -15605 -5340 81,38 -3703 31,11 

Прибуток/збиток після опода-

ткування 
9409 4648 6119 -4761 -50,60 1471 31,65 

Чистий прибуток/збиток 9409 4648 6119 -4761 -50,60 1471 31,65 

 

З таблиці 3 бачимо, що у 2012 чистий прибуток банку збільшився на 

31,65% або на 1471 тис.грн. у порівняні з 2011 роком. На це вплинуло значне 

зростання чистого процентного доходу на 57,97%, чистого комісійного доходу 

на 754,08%, інших операційних доходів на 76,31%. 

Отже, можна зробити висновок, що у 2012 році на 1 грн. вкладених активів 

(інвестицій) припадає 0,0017 грн. чистого прибутку, у 2011 році – 0,0012 грн., у 

2010 році – 0,0058 грн. 
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ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ 

ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКІВ 

 

Велика різноманітність сфер діяльності, форм власності, організації ве-

дення бізнесу, структури підприємств, підкріплена швидкою зміною та неви-

значеністю ринкової ситуації, затруднює процес використання математичних 

методів розрахунків і аналізу в плануванні та управлінні, викликає потребу у 

створенні і вдосконаленні бази знань, використанні спеціальних математичних 

методів і математичного забезпечення процесу прийняття управлінських рі-

шень. Це стосується ряду теоретичних питань використання математичних ме-

тодів прогнозування і контролю фінансової безпеки, методики математичного 

аналізу при застосуванні довгострокового ризик-менеджменту суб’єктів підп-

риємництва, тощо. 

Методи дослідження ризиків не являють собою єдиного універсального 

апарату, придатного для вироблення рішень на всі випадки життя. Дослідження 

ризиків – це набір різних математичних методів, об'єднаних спільним завдан-

ням обгрунтування найкращих рішень.  

Принциповими особливостями дослідження ризиків  є: 

 багатокритерійність задачі вибору;  

 не тільки кількісний, але і якісний (нечіткий) опис показників ризикованос-

ті, що задаються у вигляді вимог; 

 при нечіткій постановці задачі визначення стратегії управління ризиками 

великий вплив на вибір методу її вирішення експертної інформації, що ви-

значає перевагу того або іншого показника. 

Кожен з цих методів має свою область застосування. Математичні методи 

дослідження ризиків можуть бути віднесені до чотирьох основних груп: аналі-

тичні, статистичні, математичного програмування, теоретико-ігрові. 

Аналітичні методи характерні тим, що встановлюються аналітичні, фор-

мульні залежності між умовами розв'язуваної задачі та її результатами. До цих 

методів належать теорія ймовірностей, теорія марковських процесів, теорія ма-

сового обслуговування, динаміка середніх. Теорія ймовірностей – наука про за-

кономірності у випадкових явищах. З її допомогою виробляються рішення, що 

залежать від умов випадкового характеру. Теорія марковських випадкових про-

цесів розроблена для опису операцій, що розвиваються випадковим чином в ча-

сі. Теорія масового обслуговування розглядає масові повторювані процеси. Ме-

тод динаміки середніх застосовується в тих випадках, коли можна скласти за-

лежності між умовами операції і її результатом виходячи із середніх характери-

стик зазначених умов [3]. 

Статистичні методи засновані на зборі, обробці та аналізі статистичних 

матеріалів, отриманих як в результаті фактично дій, так і вироблених штучно 

шляхом статистичного моделювання на ЕОМ. До цих методів належать послі-



137 
 

довний аналіз і метод статистичних випробувань. Послідовний аналіз дає мож-

ливість приймати рішення на основі ряду гіпотез, кожна з яких відразу ж послі-

довно перевіряється, наприклад при перевірці якості партії виробів [3]. Метод 

статистичних випробувань (Монте-Карло) полягає в тому, що хід операцій про-

грається, як би копіюється на ЕОМ, з усіма притаманними операції випадковос-

тями . 

Як показали проведені дослідження, головним завданням при оцінці ри-

зикованості господарської діяльності є не саме визначення виду, якісних і кіль-

кісних показників ризику, а саме вибір стратегії його мінімізації, проблема сут-

тєвості самого ризику і адекватності його оцінювання.  

На підставі аналізу результатів проведених теоретичних досліджень мож-

на виділити найбільш розповсюджені методи вибору стратегій визначення 

впливу ризиків на господарську діяльність:  

 статистичний метод для оцінки; 

 метод головного показника; 

 метод результуючого показника. 

Як показали дослідження, вищезазначені методи дають приблизно одна-

кову оцінку для вибору варіанту стратегії. Відносне відхилення не перебільшує 

5% від середнього значення прибутковості стратегії. Це дозволяє зробити ви-

сновок про те, що математичні методи дозволяють з доволі високою точністю 

обґрунтувати вибір стратегії оцінки ризиків і вирахувати доходи або втрати у 

разі вибору відповідної стратегії. Головна проблема стосується не вибору мате-

матичного апарату оцінки величини і кількості ризиків, а саме формування суті 

стратегії, механізму прогнозування і попередження настання самих випадків 

ризику, що відноситься до типу неформалізованих задач. 

Як показали проведені дослідження, головним завданням при оцінці ри-

зикованості господарської діяльності є не саме визначення виду, якісних і кіль-

кісних показників ризику, а саме вибір стратегії його мінімізації, проблема сут-

тєвості самого ризику і адекватності його оцінювання.  

Математичні методи дозволяють з доволі високою точністю обґрунтувати 

вибір стратегії оцінки ризиків і вирахувати доходи або втрати у разі вибору від-

повідної стратегії. Головна проблема стосується не вибору математичного апа-

рату оцінки величини і кількості ризиків, а саме формування суті стратегії, ме-

ханізму прогнозування і попередження настання самих випадків ризику, що ві-

дноситься до типу неформалізованих задач. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У СПОЖИВЧІЙ КООПЕРАЦІЇ 

 

Одним із шляхів удосконалення обліку витрат у споживчій кооперації та 

підвищення продуктивності праці облікових працівників є запровадження ком-

п'ютерної техніки, використання спеціальних програмних продуктів, відкриття 

обчислювальних центрів. 

Впровадження на підприємствах комп'ютеризованої облікової системи по-

винно здійснюватись із урахуванням специфіки їх діяльності, потреб різних 

груп користувачів облікової інформації та можливості оперативного внесення 

необхідних змін до програмного забезпечення. 

З цією метою у 2007 році створено підприємство Укоопспілки «Укоопін-

ком» для формування інформаційно-технологічної політики в системі спожив-

чої кооперації України. 

Основними напрямами діяльності цього підприємства є: проведення моні-

торингу формування інформаційно-технологічного середовища системи спо-

живчої кооперації; здійснення координації процесів створення та впровадження 

інформаційно-комп'ютерних технологій; розробка інформаційно-технічних про-

ектів та корпоративних баз даних; формування дилерської мережі впроваджен-

ня проектів «Укоопінкому» в системі. 

Реальними кроками до реалізації стратегії створення єдиного інформацій-

но-комп'ютерного середовища є розроблення підприємством «Укоопінком» ти-

пових комп'ютерних проектів [1]. На сьогодні у торговельних підприємствах 

найкраще зарекомендувала себе автоматизована система бухгалтерського облі-

ку «УКС-Бухгалтерія», яку широко використовують у споживчій кооперації 

України та в підприємствах інших форм власності. Вона має різні конфігурації 

для різних галузей і масштабів підприємств, постійно розвивається і кваліфіко-

вано супроводжується, тому ми віддаємо перевагу саме цьому програмному 
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продукту[2]. Роботу з програмою поділяють на два етапи: налагодження про-

грами (створення довідників і введення вхідних залишків) та безпосередня ро-

бота в інформаційній базі (введення документів, бухгалтерських записів, здійс-

нення розрахунків, формування регістрів і звітів тощо). Інформаційна база цієї 

програми побудована за інтегрованим принципом. 

Для зручності ведення обліку витрат і визначення облікової політики у про-

грамному продукті (ПП) «УКС-Бухгалтерія» застосовують константи  і  парамет-

ри, до яких відносять дані, що не змінюються або змінюються дуже рідко, визна-

чають форму ведення чи подання інформації, а також елементи облікової політи-

ки (метод списання товарів, систему обліку товарів тощо) (табл.1). 

 

Таблиця1 

Назви і значення констант,  які застосовуються для обліку витрат у рамках 

ПП «УКС-Бухгалтерія» 

Назва константи Значення константи 

Вид витрат за неопераційною 

курсовою різницею 

Вибирають з довідника «Види витрат» - стаття 

«Неопераційна курсова різниця» 

Вид витрат за операційною 

курсовою різницею 

Вибирають з довідника «Види витрат» - стаття 

«Операційна курсова різниця» 

Рахунки витрат Можливі три варіанти: тільки клас 8, тільки клас 

9, класи 8 і 9 

Податки з обігу на собівартість Вибирають з довідника «Види витрат» - стаття 

«Податки на собівартість» 

Вид витрат за собівартістю ре-

алізованої валюти 

Вибирають з довідника «Види витрат» - стаття 

«Собівартість реалізованої валюти» 

Вид витрат за собівартістю ре-

алізованих виробничих запасів 

Вибирають з довідника «Види витрат» - стаття 

«Собівартість реалізованих виробничих запасів» 

Метод партіонного обліку Метод обліку й списання партій товарно-

матеріальних цінностей: за партіями або серед-

ньозважена 

 

Вважаємо, що фактично застосовуваний перелік констант, наведений у 

табл. 1, є недостатньо повним. Доцільно визначати у константах метод кальку-

лювання (повна, неповна собівартість реалізації), окремі ознаки класифікації 

витрат, зокрема прямі чи непрямі, змінні чи постійні; запрограмувати різні ме-

тоди списання товарно-матеріальних цінностей, а не тільки за партіями та се-

редньозважений. 

План рахунків доступний для коригування у рамках ПП тільки в режимі 

конфігурації. До характеристик Плану рахунків конфігурації відносять: склад 

субрахунків, ознаки активних, пасивних, активно - пасивних рахунків, ознаки 

позабалансових рахунків, налагодження аналітичного кількісного та вартісного 

обліку. У Плані рахунків встановлено три знаки для визначення коду класу ра-

хунку, три знаки для визначення коду синтетичного рахунку і два знаки для су-

брахунку. Програмний продукт дає можливість відкриття до одного рахунку 

синтетичного обліку трьох аналітичних рахунків (субрахунків). На нашу дум-
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ку, цього недостатньо, оскільки для обліку торговельних витрат доцільно відк-

ривати до п'яти рівнів субрахунків [3, с. 197]. 

Для ведення обліку торговельних витрат у типовій конфігурації ПП «УКС 

– Бухгалтерія» у довіднику «План рахунків» передбачено рахунки класів 8 і 9. 

До рахунків класу 8 згідно з чинним планом рахунків встановлено субрахунки 

(субконто) першого «Види діяльності» - для ведення обліку витрат за видами 

діяльності (операційна, фінансова, інвестиційна, надзвичайна) та другого по-

рядків «Види витрат» - для ведення обліку витрат за статтями витрат. До цих 

субрахунків слід додатково встановити субконто третього порядку «Співробі-

тники» для здійснення обліку торговельних витрат за центрами відповідально-

сті й матеріально відповідальними особами. Цей довідник є трирівневим і пе-

редбачає групування співробітників за підрозділами (центрами відповідальнос-

ті) та матеріально відповідальними особами. 

Безсумнівно, що встановлення субконто першого й другого порядків спри-

ятиме належній організації обліку торговельних витрат в умовах застосування в 

досліджуваних підприємствах споживчої кооперації інформаційних систем і 

комп'ютерних технологій. 

У разі формування вхідної інформації про витрати торговельного підпри-

ємства у рамках ПП «УКС – Бухгалтерія» є можливість створити низку первин-

них документів, наприклад,: видаткові накладні, накладні на повернення товарів 

у роздріб, списання та переоцінку товарно-матеріальних цінностей, банківські 

виписки; відомості нарахування зносу; акти на придбання й ліквідацію необо-

ротних активів; накладні на відпуск в експлуатацію малоцінних та швидкозно-

шуваних предметів; акти про надання послуг сторонніх організацій, авансові 

звіти; розрахунково-платіжні відомості; зведені відомості відрахувань до фондів 

соціального страхування, накладні на придбання й переоцінку валюти. На ос-

нові зазначених документів за об'єктами здійснення господарських операцій у 

рамках ПП «УКС – Бухгалтерія» автоматично формуються записи на рахунках 

бухгалтерського обліку. 

Таким чином, деталізація відомостей про торговельні витрати, яка стає 

можливою завдяки впровадженню на підприємствах споживчої кооперації ре-

комендованого програмного продукту «УКС – Бухгалтерія», сприяє отриманню 

більш достовірної інформації про склад витрат (за місцями зберігання товарів 

та їх видами, статтями витрат і працівниками, що відповідають за їх формуван-

ня). Крім того, з'являється можливість для акумулювання даних про витрати 

торговельної діяльності в розрізі центрів фінансової відповідальності на основі 

комп'ютеризації повного управлінського циклу і запровадження єдиного про-

грамного продукту з метою зведення інформації про торговельні витрати в сис-

темі споживчої кооперації по вертикалі. 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕСВОЄЧАСНЕ ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ 

 

Бухгалтерська звітність — звітність, що складається на підставі даних бу-

хгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів. До бухгал-

терської звітності включають: фінансову, податкову та статистичну. Порядок 

подання фінансової звітності затверджений Постановою № 419, згідно з якою 

фінансова звітність подається органам, до сфери управління яких належать під-

приємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відпо-

відно до установчих документів, а також згідно із законодавством - іншим ор-

ганам та користувачам, зокрема, органам державної статистики. Відповідаль-

ність за внесення недостовірних даних до фінансової звітності або неподання 

фінансової звітності передбачена ст. 164-2 «Порушення законодавства з фінан-

сових питань» КУпАП. За зазначені порушення накладається штраф у розмірі 

від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 

136 до 255 грн.), а у разі повторного порушення - від десяти до двадцяти неопо-

датковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 340 грн.) 1, с. 15. 

Посилюється відповідальність за порушення порядку подання фінансової 

звітності та ведення бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи, 

встановлена ст. 166-6 КупАП 2, с. 25. За неподання або несвоєчасне подання, 

подання за невстановленою формою або подання недостовірної фінансової зві-

тності, ліквідаційного балансу, пов'язаних з ліквідацією юридичної особи, гла-

вою ліквідаційної комісії, ліквідатором, іншими відповідальними особами, за-

лученими до ліквідації юридичної особи, накладається штраф у розмірі від три-

дцяти до шістдесятьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 

до 1020 грн.), а у разі повторного порушення - від п'ятдесятьох до ста двадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 2040 грн.). Подат-

кова декларація приймається без попередньої перевірки зазначених у ній показ-

ників через канцелярію, чий статус визначається відповідним нормативно-

правовим актом. За неподання або несвоєчасне подання податкового розрахун-

ку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, та 

сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ) ст. 163-4 КУпАП передбачена відпо-

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA
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відальність у вигляді попередження або накладення штрафу на посадових осіб 

підприємств, установ і організацій, а також на громадян - суб'єктів підприємни-

цької діяльності у розмірі від двох до трьох неоподатковуваних мінімумів до-

ходів громадян (від 34 до 51 грн.), а у разі виявлення повторного аналогічного 

порушення - від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

(від 51 до 85 грн.). 

Такі форми, як Звіт про використання РРО і книг обліку розрахункових 

операцій (розрахункових книжок) за формою № ЗВР-1 та Довідка про викорис-

тані розрахункові книжки, що є податковою звітністю, подаються суб'єктами 

підприємницької діяльності, які застосовують при здійсненні розрахунків у 

сфері торгівлі, громадського харчування та послуг РРО або розрахункові книж-

ки (РК) щомісяця, не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця. Відповіда-

льність за такі порушення передбачена ст. 155-1 КУпАП, а саме, на осіб, які 

здійснюють розрахункові операції, може бути накладено штраф у розмірі від 

двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 до 85 грн). 

У разі виявлення повторного аналогічного порушення - від п'яти до десяти не-

оподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 170 грн.). При цьому на 

посадових осіб за такі порушення накладається штраф від п'яти до десяти не-

оподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 170 грн.), а у разі вияв-

лення повторного аналогічного порушення - від десяти до двадцяти неоподат-

ковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 340 грн.). Статистичну звіт-

ність подають до органів державної статистики за місцезнаходженням підпри-

ємства. Але, наприклад, такий звіт, як «Звіт про використання води» (форма № 

2-ТП (водгосп)) подається до Регіонального відділення Держкомводгоспу Укра-

їни. Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання статистичної звіт-

ності передбачена ст. 186-3 «Порушення порядку подання або використання 

даних державних статистичних спостережень» КУпАП. Згідно із зазначеною 

статтею неподання до органів державної статистики даних для проведення 

державних статистичних спостережень або подання недостовірних даних у ста-

тистичної звітності, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-

статистичною документацією, або із запізненням, спричиняє накладення штра-

фу на громадян - від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів гро-

мадян (від 51 до 85 грн.), на посадових осіб і громадян - суб'єктів підприємни-

цької діяльності - від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів до-

ходів громадян (від 170 до 255 грн.).  

Аналогічні порушення, вчинені повторно протягом року після накладення 

адміністративного стягнення, спричиняють накладення штрафу на громадян - 

від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 

170 грн.), а на посадових осіб і громадян-суб'єктів підприємницької діяльності 

від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів грома-

дян (від 255 до 425 грн.) 3, с. 25. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО 

ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

Розвиток бізнесу в Україні передбачає наповнення державного бюджету, 

а відповідно підвищення соціальних гарантій населення. Бізнес в Україні скла-

дається з великих, середніх, малих та мікропідприємств, які регламентуються 

Господарським кодексом України. Проте малий бізнес посідає особливе місце в 

економічній системі України, але не має суттєвого впливу на соціально-

економічний її розвиток. 

Однак малі підприємства як об’єкт обліку є дуже вразливими до ринко-

вих коливань та змін в економічному, політичному і соціальному житті країни. 

Крім того, вони підлягають значному ризику щодо банкрутства, ніж великі 

компанії, що зумовлює підвищенню значення бухгалтерського обліку у форму-

ванні необхідної інформації для комплексного  управління різними ланками пі-

дприємства та забезпечення внутрішнього контролю і аналізу фінансово-

господарської діяльності.  

Детальніше розглянемо критерії поділу підприємств за ст. 55 Господарсь-

кого кодексу України (ГКУ), що наведені у табл. 1 [1]. 

 

Таблиця 1 

Критерії розподілу підприємств в Україні 

 

Види підприємств 

Критерії визнання підприємств 

Середня кількість працюю-

чих за звітний період 

Річний дохід від 

будь-якої діяльності 

1. Середні підприємства До 250 осіб До 50 млн євро 

2. Малі підприємства До 50 осіб До 10 млн євро 

3. Мікропідприємства До 10 осіб До 2 млн євро 

 

Організація бухгалтерського обліку на малих підприємствах має забезпе-

чувати виконання інформаційної, контрольної та аналітичної функцій, врахо-
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вуючи його масштаби, рівень системи управління та ресурсні можливості. Ос-

новним нормативним документом щодо ведення бухгалтерського обліку для 

малого бізнесу є П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємницт-

ва». 

Однак проблеми методології та організації бухгалтерського обліку малих 

підприємств постійно підлягають змінам, що негативно впливає на їх подаль-

ший розвиток та вимагає більш детального дослідження в умовах спрощеного 

обліку та звітності. Детальніше розглянемо методичні рекомендації щодо ве-

дення обліку у табл. 1 [2]. 

Таблиця 2 

Реєстри аналітичного і синтетичного обліку малих підприємств за спрощеною 

формою згідно з Методичними рекомендаціями від 25.06.2003р. № 422 
Назва реєстрів Рахунки, згідно з спрощеним 

Планом рахунків 

Журнал обліку господарських операцій Всі рахунки 

Відомість 1М обліку готівки і грошових до-

кументів 

30, 31 

Відомість 2М обліку запасів 20, 21, 26 

Відомість ЗМ обліку розрахунків з дебітора-

ми і кредиторами, за податками й платежами, 

довгострокових зобов’язань і доходів майбу-

тніх періодів 

37, 55, 64, 66, 68, 69 

  

Відомість 4М обліку необоротних активів та 

амортизації (зносу), капітальних і фінансових 

інвестицій та інших необоротних активів 

10, 13, 14, 15, 16, 18, 35 

Відомість 5М обліку витрат, доходів і фінан-

сових результатів, власного капіталу, витрат 

майбутніх періодів, забезпечення майбутніх 

витрат і платежів 

23, 39, 40, 44, 47, 48, 70, 74, 79, 90, 

91, 96 

Оборотно-сальдова відомість Всі рахунки 

 

За даними таблиці слід зазначити, що для обліку витрат використовува-

лися рахунки 84 і 85, а нині 90, 91, 96, це наблизило до ведення обліку підпри-

ємств, які працюють на загальній системі оподаткування. 

Тому подальший розвиток національної системи бухгалтерського обліку, 

суб’єктів малого бізнесу, потребує подальшого удосконалення, а саме: макси-

мальне спрощення процедури ведення обліку та форм фінансової звітності з 

урахування інформаційних потреб різних категорій користувачів тощо. 

 

Список використаних джерел: 
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2. Методичні рекомендації від 25.06.2003р. № 422. - [Електронний ресурс]. – 
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АКЦИЗНЕ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ: 

ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАННЯ 

 

Акцизний податок є досить важливим фіскальним інструментом держав-

ної політики України. Роль акцизів у соціально-економічних процесах зумов-

люються їхньою здатністю регулювати ринкову кон’юнктуру у таких сферах 

бізнесу, як виробництво підакцизних товарів, а саме: алкоголю, тютюну, транс-

портних засобів, паливо-мастильних матеріалів. Також слід зазначити, що за-

стосування даного непрямого податоку зумовлює зменшення обсягів спожи-

вання товарів, які спричиняють шкоду здоров’ю та довкіллю, а також регулює 

процес отримання надприбутків національними підприємствами-

монополістами. 

Метою дослідження є виявлення особливостей акцизного оподаткування, 

а також існуючих шляхів удосконалення регулюючої та фіскальної функцій ак-

цизного податку в Україні. 

Згідно ПКУ, акцизний податок – це непрямий податок на споживання 

окремих видів товарів (продукції), що включається до ціни таких товарів (про-

дукції), а також особливий податок на операції з відчуження цінних паперів та 

операцій з деривативами [1]. Тобто, це податок,  яким оподатковуються висо-

корентабельні та монопольні товари. 

Ставки акцизного податку встановлюються у твердих сумах з одиниці ре-

алізованих товарів. Ці ставки є диференційованими і залежать від якісних хара-

ктеристик товару, при цьому визначаються в гривнях (щодо тютюнових виро-

бів) та в євро (щодо  бензину,  дистиляторів,  пива,  алкогольних  напоїв).  За 

тютюнові  вироби і алкогольні  напої  податок сплачують у момент  придбання  

акцизних марок (знак, що наклеюють на продукт, свідчить про сплату акцизу) 

[3, с. 209]. 

У порівнянні з іншими непрямими податками, акцизний податок має низ-

ку позитивних переваг, а саме: 

1. Регулярність та швидкість надходження до бюджету, оскільки існує постій-

на потреба суспільства у споживанні підакцизних товарів, а перерахування 

податку відбувається одразу після реалізації продукції. 

2. Обсяги надходження акцизного податку до бюджету прямо пропорційні до 

обсягів споживання населенням підакцизних товарів, таким чином держава, 

підвищуючи добробут населення, буде стимулювати зростання бюджетних 

доходів. 

3. Оскільки прибуток підприємства не є базою акцизного оподаткування, зни-

кають ризики несплати податкового зобовязання у разі нерентабельної дія-

льності. 

4. Акцизний податок стримує обсяги споживання товарів, які мають шкідли-
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вий вплив на здоров’я населення та навколишне середовище тощо. 

Але слід зазначити, що застосування непрямих податків мають і негатив-

ний вплив на соціально-економічне становище країни. Зокрема, через відсут-

ність прямої  залежності оподаткування від розміру доходу платників, страж-

дають підприємства, які повинні сплачувати більшу частину свого доходу, ніж 

високодохідні підприємства [2]. Також не має чіткого визначення переліку пі-

дакцизних товарів та недосконала база оподаткування: в одному випадку – це 

вартість підакцизних товарів, в іншому – величина, визначена в натуральних 

одиницях виміру (кілограми, літри, штуки, об'єм циліндрів двигуна автомобіля 

тощо), а в третьому –змішана, яка поєднує вартісні і кількісні показники. 

В умовах сьогодення, законодавство України з питань акцизного оподат-

кування потребує удосконалення. Слід зазначити, що акцизи в першу чергу ля-

гають на плечі лише споживачів, тому виробнику несуттєво знати, яка частина 

прибутку у формі акцизу буде перерахована у бюджет, бо споживач вже факти-

чно сплатив за неї. У порівняні з європейськими країнами, в яких акцизи є зна-

чним джерелом податкових надходжень, в Україні частка акцизного податку 

щодо рівня ВВП та зведеного бюджету значно менша. Фіскальний потенціал 

акцизного податку в Україні є недостатньо розкритим. Тому для  ефективної 

реалізації його фіскальної функції необхідно підвищити ставки оподаткування 

до рівня ЄС, збільшити перелік підакцизної продукції та зміцнити контроль за 

операціями з підакцизними товарами. 

Отже, врахування вище запропонованих рекомендацій зумовить зростан-

ня соціальної справедливості оподаткування на рівні високорозвинених країн, 

що в свою чергу зумовить зростання податкових надходжень до бюджету. Та-

ким чином, з’являться перспективи для покращення фінансової стабільності 

України та реалізації  державних  програм соціально-економічного розвитку. 
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безпечення діяльності суб’єктів господарювання, окреслено основні тенденції 

розвитку системи фінансового забезпечення на мікро- та макрорівнях. 

З’ясовано стан та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи, бюджет-

ної системи, охоплено коло актуальних проблем у сфері фінансового посеред-

ництва, інформаційних технологій в фінансах та обліково-аналітичної роботи 

підприємств. 

 

 

Форматування та комп’ютерна верстка    Ю.Г. Лактіонов 

 

 

 

 

 

ISSN 2307-6291 

УДК 336.1/.7:334.012.4 

ББК 65.26 

 

 

 

© Кременчуцький національний університет 

імені Михайла Остроградського, 2014 


