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СЕКЦІЯ 1. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ І
НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ.
СТРАТЕГІЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ З
УРАХУВАННЯМ ЦИКЛІЧНОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ
Борисова Л.Є., викладач кафедри економіки
та моделювання ринкових відносин,
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова,
м. Одеса, Україна
На сучасному етапі розвитку української економіки підприємства майже
усіх

сфер

економічної

діяльності

стикаються

з

кризовими

явищами,

обумовленими негативним впливом загальноекономічної кризи, а саме:
погіршенням

кон'юнктури

ринку,

скороченням

інвестиційних

ресурсів,

звуженням багатьох сегментів ринку, «зарегульованістю» ринку тощо. Навіть
стабільно функціонуючи підприємства, такі як, наприклад, телекомунікаційні,
стикаються з кризовими явищами [1, c.221-222].
Посилення невизначеності зовнішнього та внутрішнього середовища
функціонування підприємств та проблеми, що виникають на різних стадіях
розвитку потребує визначення шляхів подолання кризових явищ, побудови та
вдосконалення вже існуючих підходів до системи антикризового управління на
підприємствах, а також формування системи показників, яка може дати
узагальнюючу оцінку рівня антикризової стійкості підприємств. Усі ці заходи
необхідні для визначення сутності й змісту кризового становища на окремому
підприємстві у конкретних просторово-часових умовах та надає змогу
сформувати

стратегію

управління

на

підприємстві

залежно

від

стану

підприємства та стадії розвитку. Криза та кризові явища напряму пов’язані з
циклічністю розвитку підприємства та економіки країни взагалі. Тому ми
вважаємо доцільним врахування специфіки розвитку підприємств та виникнення
кризи з урахуванням стадії розвитку, тобто стадії життєвого циклу (ЖЦ)
підприємства.
Науковці вважать, що криза – це одна з форм розвитку економіки, в ході
якої модернізуються застарілі техніка і технологія, організація виробництва і
11
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праці, відкривається простір для зростання й утвердження нового. Сучасне
розуміння антикризового управління є неоднорідним і багатозначним, з великою
кількістю визначень та інтерпретацій. Найбільш розповсюдженими є [1, с. 222; 2,
с.7-12; 3, с.56-58 ]:
– погляд на антикризове управління в умовах загального кризового стану
економіки;
– погляд на управління підприємством, що опинилося у кризовому стані під
впливом незадовільного менеджменту.
Розглядаючи поняття кризи через призму теорії ЖЦ, потрібно визнати, що
термін «криза» повинен враховувати не тільки зовнішньоекономічні чинники,
розвиток науково-технічного прогресу, якість менеджменту тощо, а й стадію ЖЦ
підприємства. Так, кожній стадії ЖЦ притаманні свої особливості та проблеми,
які здатні призвести до кризи [4, c.90-92]. Ці проблеми особливі на кожній стадії
ЖЦ [4, c.101].
Запропоновано авторське визначення терміна «криза». Криза – це етап у
діяльності підприємства, в якому викриваються наявні конфлікти і диспропорції
розвитку на даному етапі ЖЦ, що призводить до порушення існуючої рівноваги,
виведення підприємства із «зони комфорту» та появи об’єктивної необхідності
модифікації низки ключових аспектів діяльності на базі впровадження
механізмів та програм антикризового менеджменту. Останній, спрямований на
найоперативніше виявлення ознак кризового стану та створення відповідних
передумов для

його

своєчасного подолання, забезпечення

відновлення

життєздатності окремого підприємства, недопущення виникнення ситуації його
банкрутства [5, с. 3, 6, 25].
За результатами низки емпіричних досліджень встановлено, що кожній
стадії ЖЦ повинна відповідати певна стратегія антикризового управління, яка
спирається на особливості цієї стадії та загальні особливості підприємства.
Визначена залежність між стадією ЖЦ та стратегією антикризового управління,
що наведена у таблиці 1.
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Таблиця 1
Стратегія антикризового управління підприємством на стадіях життєвого циклу
Стадія ЖЦ
І. Народження

ІІ. Зростання

ІІІ. Стабільність

ІV. Скорочення
чи ліквідація

Стратегія
Характеризується пожвавленням діяльності та позитивною динамікою
економічних показників. Стратегія антикризового управління базується на
врахуванні високого ступеня ризику й передбачає підвищення рівня захисту
від ризиків (страхування, хеждування тощо)
Визначає напрям збереження позиції підприємства на ринку та позитивною
динамікою показників розвитку. Стратегія антикризового управління
орієнтована на забезпечення стабільного стану соціально-економічної системи
підприємства, зміцнення її конкурентних позицій, збереження стану безпеки
Характеризується скороченням масштабів розвитку підприємства на фоні
фінансово-економічного спаду. Стратегія антикризового управління
спрямована на запобігання стрімкого спаду, збереження основних ресурсів та
формування заходів щодо переходу до стадії оновлення при одночасному
уникненні чи скороченні впливу дестабілізуючих чинників впливу
Відбувається реструктуризація діяльності підприємства для запобігання
існуючої на попередньому етапі негативної динаміки показників розвитку.
Стратегія антикризового управління спрямована на зміну організаційної
структури, системи управління на підприємстві, формування нових видів
економічної діяльності відповідно до наявного потенціалу, зміни спеціалізації

Джерело: [5] та власна розробка автора
Висновки: Проведене дослідження та дані наведені у таблиці 1 свідчать
про необхідність постійного моніторингу та аналізу діяльності підприємства з
урахуванням ЖЦ задля вибору відповідної антикризової стратегії, оскільки на
кожній новій стадії розвитку підприємства стикаються з унікальним набором
викликів. Подальшим напрямом дослідження повинен стати моніторинг
діяльності підприємства щодо можливості настання кризи та здатності усіх
складових системи управління протидіяти її проявам.
Список використаних джерел:
1. Князєва О. А. Вплив кризи на діяльність підприємств сфери зв’язку та
інформатизації // Наук. праці ОНАЗ. Одеса. 2014. № 2, Ч. 2. С. 221–227.
2. Коваленко В.В. Антикризове фінансове управління в системі суб’єктів
економічної діяльності: методи та інструменти оцінювання [Текст]: монографія/
В.В. Коваленко, М.В. Суганяка, В.І. Фучеджи. ‒ Одеса: 2013. -381 с.
3. Ковтуненко Ю. В., Олексійчук А. Г., Васалатій Т. М. Фактори
зовнішнього середовища, які впливають на вибір стратегії виробничого
підприємства // Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 11. С. 55–58.
4. Борисова Л. Є. Особливості життєвого циклу телекомунікаційного
підприємства (оператора) // Економічний простір. 2015. № 99. С. 89–102.
5. Nordström C. The Organizational Life Cycle Stages and Effectiveness: A Study of
Swedish Gazelle Companies/C.Nordström G. E. Choi, C. Llorach -Jönköping: JIBS.-2012.- 53р.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ
ПІДПРИЄМСТВА
Волошин О.Р., к.ф.-м.н, доц.,
доцент кафедри економіки та економічної безпеки
Львівський державний університет внутрішніх справ
м. Львів, Україна
У сучасних умовах господарювання підприємства знаходяться в
нестабільному зовнішньому середовищі. Саме це спонукає їх постійно
відслідковувати зміни у сферах своєї діяльності, параметри ринків, конкурентів.
Для забезпечення стабільного розвитку підприємства необхідно розробити
систему управління економічною безпекою. Для цього підприємствам слід
формувати як стратегію функціонування, так і планувати економічну безпеку з
метою захищеності їх від негативних впливів, а також здатності швидко
усувати різного роду загрози.
Надійне забезпечення захисту – проблема всіх підприємств, незалежно
від форм власності та виду діяльності. Ринкова економіка, жорстка конкуренція
в

ній

є

базовим

непередбачуваних

джерелом
ситуацій.

виникнення
Тому

питання

ризиків,

загроз,

ефективного

небезпек,
управління

підприємством в сучасних умовах є актуальним з точки зору його економічної
безпеки.
Одним із найважливіших підходів до управління безпекою підприємства
є системний підхід. Суть такого підходу при вирішенні проблем безпечного
існування

підприємств

полягає

в

тому,

що

діяльність

колективу,

функціонування підприємства, вплив зовнішніх та внутрішніх факторів
розглядаються як динамічна система в сукупності її найважливіших зв’язків.
Питання полягає у знаходженні шляхів оптимізації цієї системи.
Системний підхід містить в собі такі основні структурні компоненти:
 цілі системи, як відображення об’єктивної потреби особи, суспільства і
держави у надійному захисті їх інтересів всередині країни та за її межами;
 інтереси особи, суспільства та держави як усвідомлені потреби у
безпечному існуванні та прогресивному розвитку;
14

Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація економіки та права в умовах системних реформ України»

 цінності особи, суспільства та держави як сукупність матеріальних і
духовних цінностей;
 сили та засоби забезпечення економічної безпеки, створені відповідно
до законодавства України;
 органи, що відповідають цілям системи та володіють необхідною
інформацією, засобами для здійснення впливу на стан системи;
 суб’єкти, які відчувають потребу у забезпеченні економічної безпеки
(особа, суспільство, держава);
 об’єкти економічної безпеки;
 ресурси забезпечення економічної безпеки [2, с.124-125].
Найбільший вплив на формування економічної безпеки має держава.
Саме держава є першопричиною змін економічної поведінки підприємців і тим
зовнішнім середовищем, у якому функціонує підприємство. Нестійкість такого
середовища призводить до дестабілізації економіки підприємства і є сигналом
переходу від безпечного стану до небезпечного. Весь державний механізм,
закони, підзаконні акти мають бути спрямовані на забезпечення економічної
безпеки держави, в тому числі й підприємств.
Втручання держави в економіку насамперед залежить від її стану, який
може вимірюватися трьома рівнями: нерозвинута економіка; економіка, що
розвивається; розвинута економіка. Економіка України перебуває у стані
розвитку, тому вплив держави має бути активним. При цьому держава активно
здійснює дві взаємодоповнюючі та взаємопов’язані функції: функцію розвитку
та функцію безпеки [1, с.33]. Принципово важливим для забезпечення
економічної безпеки підприємств є використання механізмів взаємодії системи
економічної безпеки суб’єкта господарювання та системи безпеки держави.
Підвищення економічної безпеки підприємства з огляду на можливе
втручання держави має включати такі аспекти:
 правову основу;
 кредитну та інвестиційну політику;
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 постійний розвиток ринку, у тому числі співвідношення монополій і
дрібних виробників, конкурентів і партнерів;
 розвиток

інфраструктури

підприємства

(банківської

системи,

аудиторської служби, інформаційних систем).
Важливим аспектом управління економічною безпекою підприємства є її
стратегічне і тактичне планування [3, с.118]. Головною метою стратегічного
планування економічної безпеки підприємства є забезпечення його стійкості і
максимально ефективного функціонування в даний час, високого потенціалу
розвитку і росту підприємства в майбутньому. Стратегічне планування є
важливим засобом прогнозування майбутніх проблем і можливостей, що
призводить до зниження ризиків прийняття неправильних рішень як основного
джерела загроз економічній безпеці підприємства.
Тактичне планування економічної безпеки має на меті розробку і
проведення тактичної політики підприємства в даній області, що забезпечує
цілеспрямовану реалізацію конкретних тактичних завдань. Це, в основному,
короткострокові цілі, яких потрібно досягнути в найближчому майбутньому
для забезпечення економічної безпеки.
Список використаних джерел:
1. Предборський

В.А.

Економічна

безпека

держави:

монографія

/

В.А.Предборський. – К.: Кондор, 2005. – 391 с.
2. Ратушняк С.М. Системний підхід до вивчення проблем економічної
безпеки / С.М.Ратушняк // Науковий вісник Львівського державного університету
внутрішніх справ. Серія економічна. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – Вип.1. – С.124132.
3. Тумар М.Б. Основи економічної безпеки підприємства: Навч.посіб. /
М.Б.Тумар. – К.: Хай-Тек Прес, 2008. – 232 с.
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ОЗДОРОВЛЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В РУСЛІ ЕКОНОМІЧНИХ
РЕФОРМ УКРАЇНИ
Борисова Л.П., к.е.н., доцент
доцент кафедри прикладної економіки
Узун О., студентка IV курсу,
Гайтанжі Т., студентка IV курсу
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
Процес переходу України до якісно нової форми економічних відносин,
що базуються на ринкових принципах ведення господарства, зумовив
необхідність
внесення кардинальних змін до фінансово-кредитної сфери економіки.
Основною ланкою цієї сфери є банківська система, якій належить
провідне

місце

у

загальному

механізмі

організації

й

регулювання

господарського життя суспільства і від ефективності функціонування якої
вирішальною мірою залежить успіх соціально-економічних перетворень у
країні загалом.
Метою статті є освітлення проблеми рефінансування банківської системи
України.
За 2014—2016 роки НБУ після численних попереджень поступово вивів з
ринку 84 банки, тобто йдеться про зменшення кількості діючих відділень. Якщо
на початок 2014 року в Україні їх було 19,3 тис., то станом на 01.01.2017 р.
лишилося 10,3 тис. [3]
Кредитування зупинилося, а процентні ставки відірвані від реальності.
Оздоровлення банків-банкрутів не відбувається, а закриття банків не прокладає
шлях до відновлення функціонування грошово-кредитної системи.
Санація банків триватиме й у поточному, 2017 році. На 01.02.2017 р. в
Україні працювали 93 банки, проте п’ять із них є проблемними, два - із
непрозорою структурою власності, а щодо 30-ти триває процес докапіталізації.
Очевидно, що частину невеликих банків закриють через недокапіталізацію,
деякі

«заморожені»

банки

самоліквідуються,
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перспектива злиття або поглинання, як, наприклад, було оголошено про
об’єднання АБ «Експрес-Банк» та АКБ «Індустріалбанк». Тому за прогнозами,
наприкінці року, працюватимуть 75-80 банківських установ. [2]
При цьому основними опорними документами для нас повинні бути: Указ
Президента України «Про Стратегію стійкого розвитку «Україна-2020», Закон
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо
удосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення
неплатоспроможних банків з ринку)», Положення ФГВФО «Про виведення
неплатоспроможних банків з ринку», «Про порядок залучення уповноваженою
особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб радників, аудиторів, юристів
та інших осіб до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації або
ліквідації банку», а за орієнтир взяти практику американських фінансових
консультантів-підрядників Федеральної Корпорації зі Страхування Депозитів
США (FDIC).
Українська

банківсько-кредитна

система

значною

мірою

почала

функціонувати всупереч своїм законам. Оборот грошово-кредитних ресурсів
здійснюється не в об'єктивному, а в неприродному напрямку:
1. Гроші витікають і безповоротно зникають з банківської системи, коли
вкладники забирають гроші у готівкові розрахунки.
2. Банки отримують значні обсяги монетарних засобів не з кредитнодепозитного ринку, а від емісійного центру країни, який випускає незабезпечені
грошові знаки.
3. Банки залишком коштів не кредитують економіку, а переводять їх на
зберігання в НБУ та існують завдяки його інфляційним процентним
нарахуванням.
4. Державні банки існують для утримання збиткових державних
підприємств і не відповідають за ці операції.
Не виконує ця система й санітарної місії: кредитуються збиткові
комплекси, а банки компенсують свої втрати або від НБУ, або з бюджету.
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Вжиті заходи щодо капіталізації державних банків не справляють
очікуваного

стабілізаційного

ефекту

й

не

стимулюють

пожвавлення

національної економіки, оскільки погіршення якості активів вимагає нових
витрат на формування резервів і обмежує прибутковість.
До

проблемних

боргів

українських

комерційних

банків

давно

придивляється структура Всесвітнього банку — Міжнародна фінансова
корпорація (IFC), яка планує фінансувати створення в Україні спеціальних
структур по викупу проблемних банківських активів, а також увійти до складу
акціонерного капіталу фінансових установ, що успішно працюють на
українському ринку проблемних активів. Зараз багато українських інвесторів
цікавляться даними активами, що сильно впали в ціні. І є істотні ознаки появи
зарубіжних інвесторів.
Для забезпечення фінансової стабільності банківської системи України
загалом у середньостроковій перспективі необхідно на рівні Національного
банку України вдатися до таких рішень:
1. Прискорити повноцінне функціонування Ради НБУ на принципах, що
відповідають передовим стандартам корпоративного управління, зокрема,
створити комітети при Раді з ризиків, аудиту, призначень, винагород і
стратегії.
2. Доручити уповноваженому державному органу проведення аудиту
адекватності дій регулятора та ФГВ.
3. Прийняти порядок оперативної публікації Нацбанком України заходів
впливу на банки та інші фінансові установи, що входять до сфери нагляду НБУ.
4. Вивчити й реалізувати успішно апробований у країнах ЄС досвід
антикризових програм довгострокового рефінансування банків із залученням
кредитних коштів, інвестицій та технічної допомоги міжнародних фінансових
організацій

(МФО);

встановити

регуляторні

пріоритети

стимулювання

(відновлення) кредитування реального сектору економіки.
5. Створити за прикладом країн ЄС державні компанії з прийняття в
управління проблемних активів від банків, що опинилися в кризовому стані.
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6. Реалізувати програму нарощування експортного потенціалу України та
підтримки імпортозаміщення, включаючи фіскальну, у тому числі із
залученням коштів МФО на технічну допомогу вітчизняним товаровиробникам,
фінансування

експорту,

пільгове

кредитування

зарубіжних

покупців

української продукції з високою доданою вартістю.
7. Спрямувати механізм трансформації боргових зобов'язань банків у
капітал або списання боргу за рішенням регулятора.
Таким чином, НБУ повинен підвищити вимоги щодо адекватності
капіталу, відповідальності за їх невиконання та щодо структури кредитних
портфелів банків, які не повинні містити спекулятивні операції, інсайдерські
видатки, витрати на купівлю об'єктів нерухомості та розкоші, та містити
обмеження на купівлю державних облігацій.
НБУ мусить забезпечити відкритість умов договірних відносин між
банками та їх клієнтами, повне інформування останніх. Він повинен захищати
інтереси окремих вкладників у конфліктах з банками, адміністративно карати
останніх, а також встановлювати обмеження на ставки тарифів оплати
банківських послуг.
Список використаних джерел:
1. Закон України «Про фінансову реструктуризацію»
2.

Лановий

В.Т.

«Як

подолати

колапс

банківської

системи»//

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/
3.Офіційний портал Національного банку України [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО
ПРОГРАМУВАННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Галайко Н. В.,
викладач кафедри економіки та економічної безпеки,
Львівський державний університет внутрішніх справ,
м. Львів, Україна
Розвиток глобалізаційних процесів та сучасний стан реформування
економіки України потребує посилення регулюючого впливу держави на
процеси, що відбуваються в соціальній, економічній, науково-технологічній та
інших сферах життєдіяльності суспільства. За цих умов прогнозні, програмноцільові методи управління є одними з найдієвіших інструментів впливу на ці
процеси та захисту національних інтересів держави [1, c. 31].
Існує чимало невирішених питань, які зумовлюють необхідність
системного дослідження проблеми економічного програмування. Подальшого
вдосконалення потребують організаційно-правові, теоретико-методологічні
підходи до формування та реалізації, а також фінансового контролю та аудиту
за виконанням державних цільових програм. У зв’язку із цим економічне
програмування набуло особливого значення.
Однією з визначальних умов досягнення програмних цілей є створення
ефективного організаційно-економічного механізму управління формуванням
та реалізацією програми. Органи управління програми створюють на стадії, яка
передує її розробці. Вони виконують повний управлінський цикл. Економічний
механізм включає методи визначення та використання економічних важелів,
виділення фінансових та матеріально-технічних ресурсів і розпорядження
ними, оцінку й стимулювання діяльності виконавців. Визначимо детальніше,
які органи державної влади беруть участь у процесі програмування
економічного і соціального розвитку України та якими повноваженнями вони
наділені (табл. 1).
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Таблиця 1
Повноваження органів державної влади в розрізі державного
програмування

Вищий
законодавчий
орган
країни:
Верховна
Рада
України

- приймає закони, які регулюють розвиток економіки;
- визначає засади внутрішньої і зовнішньої економічної політики;
- за поданням Кабінету Міністрів України затверджує загальнодержавні
програми економічного, науково-технічного, соціального, національнокультурного розвитку, охорони довкілля;
- приймає рішення щодо внесення змін до затверджених нею
загальнодержавних програм, а в разі необхідності приймає рішення про
дострокове припинення виконання загальнодержавних програм або про
продовження строку їх виконання;
- розглядає й приймає рішення щодо схвалення програми діяльності
Кабінету Міністрів України;
- затверджує рішення про надання Україною позик та економічної
допомоги іноземним державам і міжнародним організаціям, а також про
одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних
фінансових організацій позик, непередбачених державним бюджетом
України, контролює їхнє використання;
- затверджує перелік об’єктів приватизації.
Глава держави: Президент України для реалізації наданих йому Конституцією України
Президент
повноважень створює Секретаріат Президента як допоміжний орган. Цей
України
орган:
- аналізує економічний, політичний, соціальний процеси, що
відбуваються в країні та за результатами аналізу подає Президенту
України відповідні пропозиції;
- здійснює організаційне забезпечення діяльності консультативнодорадчих органів, створених при Президентові України;
- забезпечує підготовку Указів і Розпоряджень Президента України.
Вищий
- розробляє і здійснює загальнодержавні цільові програми в порядку,
виконавчий
установленому законом;
орган: - Кабінет - схвалює концепції державних цільових програм, приймає рішення щодо
Міністрів
строків розроблення проектів програм;
України
- визначає державних замовників державних цільових програм;
- за поданням державних замовників затверджує державні цільові
програми (за винятком загальнодержавних програм);
- приймає рішення щодо внесення змін до затверджених ним державних
цільових програм;
- у разі необхідності приймає рішення про дострокове припинення
виконання державних цільових програм, які ним затверджені, або про
продовження строку виконання цих програм;
- у межах своєї компетенції здійснює контроль за виконанням державних
цільових програм [2, с.247].

Правовою основою діяльності вище згаданих органів державної влади у
сфері економічного програмування, процесу розроблення державних цільових
програм є Конституція України, Закони України «Про державне прогнозування
та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та «Про
державні цільові програми», Постанова Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових
програм», Накази Міністерства економіки України «Про затвердження Порядку
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обліку державних цільових програм», «Про затвердження Методичних
рекомендацій щодо проведення оцінки економічної і соціальної ефективності
виконання державних цільових програм», Наказ Міністерства освіти і науки
України «Про державну експертизу ДЦНТП» та інші закони України і
підзаконні нормативно-правові акти.
Проте є багато прогалин у даних нормативно-правових актах, щодо
регулювання процесу економічного програмування національної економіки,
зокрема, більшість з них пов’язані з недосконалістю Закону України «Про
державні цільові програми». Інші проблеми зосереджуються на рівні
відсутності у правовому полі держави системних підходів щодо формування її
стратегічних пріоритетів, через що не формуються бюджети пріоритетів або
мають вужчий спеціалізований характер і локалізуються на нижчих рівнях
державно-владної ієрархії. Ще недоліком є те, що законодавством не
визначаються процедурні засади формування, реалізації й контролю за
виконанням

державних

програм,

оцінки

досягнутих

результатів

та

впровадження їх у повсякденне життя, відповідальність суб’єктів програмного
процесу за його порушення [1, 3].
Отже, на сьогодні державне програмування розвитку національної
економіки – найбільш розвинена і поширена форма державного втручання в
економічні та соціальні процеси, об’єктивна необхідність якого зумовлена
наявністю потреби в глибоких і відносно швидких структурних перетвореннях
національної економіки, а також недостатньою ефективністю суто ринкових
механізмів або їх нерозвиненістю.
Список використаних джерел:
1. Пашута М.Т. Прогнозування та програмування економічного і
соціального розвитку: навчальний посібник / М. Т. Пашута. – К., 2005. – 408с.
2. Малярчук І. А. Проблеми формування та реалізації державних цільових
програм / І. А. Малярчук // Стратегічна панорама. – 2004. – №3. – С.31-37.
3. Жирна Ж.А. Удосконалення методики аудиту ефективності державних
програм і проектів / Ж. А. Жирна // Аспекти соціально-економічного розвитку
транзитивної економіки: монографія / під. ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко. –
Умань: вид. “Сочинський”, 2011. – Ч.1. –С.83-90.
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ПРОБЛЕМА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ УКРАЇНСЬКИМИ
ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Гура О. Л., к. е. н., доц.,
директор Одеського фінансово-економічного коледжу
Київського національного торговельно-економічного університету
Туриця Є. Д., студентка V курсу,
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
На

сучасному

етапі

розвитку

економіки

за

умов

посилення

глобалізаційних процесів, проголошення євроінтеграційного курсу розвитку
держави, жорсткої конкуренції та насиченості ринків дуже важливе місце
посідають питання розробки і впровадження інновацій. В умовах інтеграції
України до ЄС проблема активізації інноваційної діяльності вітчизняних
підприємств набуває принципового значення у контексті проведення ринкових
реформі підвищення ефективності ведення підприємницької діяльності.
Інноваційний розвиток – визначальний чинник ефективності діяльності
підприємства, який базується на впровадженні і реалізації інновацій, які
зумовлюють поліпшення його діяльності, забезпечують зміцнення його
ринкових позицій та створюють сприятливі умови для його розвитку.
Відповідно до Закону України "Про інноваційну діяльність" № 40-IV
04.07.2002 зі змінами і доповненнями, згідно з іншими внесеними Законами
України, інновації – це новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені
конкурентоспроможні

технології,

продукція

або

послуги,

а

також

організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного
або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва
і соціальної сфери [1].
Перш ніж, звернутися до розгляду основних проблем, які перешкоджають
впровадженню інновацій вітчизняними підприємства зясуємо, якою є динаміка
інноваційної активності вітчизняних промислових підприємств за період з 2010
по 2016 роки (табл.1).
24

Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація економіки та права в умовах системних реформ України»

Таблиця 1
Інноваційна активність [2]
Рік

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*

Питома вага Загальна
У тому числі за напрямами, млн. грн.
підприємства,
сума
внутрішні зовнішні
придбання
придбання інші
що займалися витрат,
НДР
НДР
машин,
інших
інноваціями
млн.
обладнання та зовнішніх
%
грн
програмного
знань
забезпечення
8045,5
818,5
177,9
5051,7
141,6
13,8
1855,8
16,2
14333,9
833,3
246,6
10489,1
324,7
2440,2
17,4
11480,6
965,2
231,1
8051,8
47,0
2185,5
16,8
9562,6
1312,1
326,4
5546,3
87,0
2290,9
7695,9
16,1
1221,5
533,1
5115,3
47,2
778,8
13813,7
205,4
11141,3
84,9
548,0
17,3
1834,1
23229,5
2063,8
394,1
19829,0
64,2
878,4
18,9
*Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної

Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Проаналізувавши данні таблиці 1, ми спостерігаємо, що інноваційна
активність вітчизняних промислових підприємств за період з 2010 по 2012 роки
збільшується, проте починаючи з 2013 та до 2015 рік простежується тенденція
до зниження інноваційної активності промислових підприємств, у 2016 році
ситуація дещо покращилась. Поряд з цим загальна сума витрат на інноваційну
діяльність у період з 2010 по 2012 збільшується проте починаючи з 2013 сума
витрат значно зменшилась порівняно з попередніми роками. За останні 2 роки
загальна сума витрат значно збільшилась. Незважаючи на те, кількість
підприємств, що займаються інноваціями значно збільшилась за останні роки,
рівень інноваційної активності промислових підприємств в України порівнянні
з іншими країнами досі залишається низьким.
Впровадження інновацій на підприємстві завжди є тривалим та складним
процесом, оскільки передбачає наявність певних проблем. Першочерговим
бар‘єром для впровадження інновацій на сучасних вітчизняних підприємствах є
недосконала нормативно-правова база держави, перш за все – це недоліки у
податковому, митному та антимонопольному регулюванні інноваційної діяльності,
а також необхідність посилення захисту прав інтелектуальної власності.
Серед

інших

проблем

впровадження

підприємствах можна виділити:
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1. обмеженість інформації щодо вітчизняного та іноземного досвіду з
впровадження інновацій, що може бути вирішено шляхом активного обміну досвідом
щодо інноваційної діяльності між суб’єктами господарювання через проведення
різноманітних загальнонаціональних та міжнародних виставок, конференцій,
симпозіумів, ярмарків, створення різноманітних об’єднань підприємств тощо;
2. обмеженість фінансових ресурсів підприємства, яка пов’язана із часто
значною

капіталомісткістю

впровадження

інновації.

Серед

напрямків

вирішення даної проблеми можна виділити наступні: акумуляція коштів із
зовнішніх джерел; використання нерозподіленого прибутку підприємства;
фінансування інноваційних проектів за рахунок бюджетних коштів держави;
створення та участь підприємства у інвестиційно-інноваційних кластерах тощо;
3. ризикованість впровадження інновацій, що передбачає недоотримання
очікуваного результату від впровадження інновацій. Таку ризикованість можна знизити
завдяки розробленню та впровадженню дієвої системи гарантування та страхування ризиків;
4. невідповідність кадрового забезпечення, що, перш за все, пов‘язано із
недостатньою кваліфікацією кадрів, та може бути вирішено шляхом
запровадження принципово нових освітніх програм для підготовки фахівців із
інноваційної діяльності, а також створення комплексних програм із підготовки,
перепідготовки

та підвищення

кваліфікації

відповідних

кадрів як

на

загальнодержавному рівні, так і на рівні окремого підприємства. Вирішення
вказаної

проблеми

допоможе

також

усунути

організаційні

недоліки

підприємства, які виражаються в необхідності наявності на підприємстві
спеціалізованого структурного підрозділу, який би займався моніторингом
інноваційних процесів за межами підприємства, реалізовував та контролював
інноваційну діяльність всередині підприємства тощо;
5. суб’єктивне уявлення про значення інновацій в підприємництві, яке
полягає в недовірі до інноваційного продукту як зі сторони підприємствавиробника, так і зі сторони споживача. Якщо говорити саме про споживача, то
серед напрямків вирішення даної проблеми можна назвати проведення
ефективної маркетингової кампанії із просування товару на ринку. Якщо ж
йдеться про підприємство-виробника, то вирішення даної проблеми слід
вбачати у перейнятті досвіду інших суб’єктів господарювання, які ефективно
проводять інноваційну діяльність [3, c. 162].
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На сьогоднішній день існує досить

велике коло проблем, які

перешкоджають здійсненню інноваційної діяльності підприємством та виходу
його продукції на закордонний ринок, тому сучасним підприємствам, які
функціонують у складному соціально-економічному середовищі, потрібно
створювати і впроваджувати різноманітні інновації, які б в свою чергу
забезпечили передові позиції в конкурентному середовищі в умовах
Євроінтеграції. Відповідно, постійне та комплексне забезпечення інноваційного
розвитку забезпечить безконфліктний перехід підприємства на новий рівень
його життєдіяльності та зробить українську продукцію конкурентоспроможною
для виходу на Європейський ринок.
Проведений аналіз інноваційної активності підприємств України свідчить
про її недостатній рівень, що зумовлює необхідність упровадження заходів щодо
підвищення ефективності інноваційної діяльності на підприємствах. Для цього
потрібно забезпечити здійснення таких завдань: оцінювання світових тенденцій
науково-технічного розвитку; розроблення стратегії інноваційної політики і
механізмів її здійснення; формування стратегічних цілей інноваційної діяльності;
розроблення планів та програм інноваційних проектів; розроблення організаційновиробничої структури управління інноваційною діяльністю; планування організації
інноваційного процесу; спостереження (контроль) за виконанням етапів, стадій
інноваційного процесу в часі та синхронізацією всіх видів діяльності; підготовка
відповідного персоналу для здійснення інновацій.
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27

Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація економіки та права в умовах системних реформ України»

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ОЦІНКИ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Танасюк І.М., к.е.н., доц.
Дерменжі М.М., студентка V курсу,
Одеський національний економічний університет,
м. Одеса, Україна
Конкурентоспроможність підприємства являє собою складну економічну
категорію, що обумовлено великою кількістю підходів до її оцінки. Розглянемо
наступні

методи

оцінки

конкурентоспроможності

підприємства,

які

виділяються в економічній літературі, їх переваги та недоліки:
1. Оцінка на основі якості продукції. Цей метод полягає в порівнянні ряду
параметрів продукції, що відображають споживчі властивості. Перевагою
даного

методу

є

облік

споживчих

переваг

при

забезпеченні

рівня

конкурентоспроможності, проте критерієм конкурентоспроможності в цьому
випадку є тільки якість продукції чи послуги. Оцінка на основі якості продукції
дає можливість одержати ряд показників, що характеризують ступінь
задоволення потреби в розглянутій послузі [1, с. 16].
2. SWOT-аналіз. Даний метод дозволяє провести аналіз слабких та
сильних сторін підприємства, потенційних небезпек й загроз; виявляє існуючі
можливості для розвитку. Перевагами методу є простота сприйняття й
використання, широкий спектр застосування, даний метод створює базу для
вивчення сформованої ситуації й виявлення напрямку розвитку. Проте він
відображає динаміку в часі і не дозволяє порівнювати й оцінювати дані, а
тільки лише позначає проблеми.
3. «Гіпотетичний многокутник конкурентоспроможності». Цей метод
припускає оцінку конкурентоспроможності підприємства по восьми факторах
(рис.). «Метод многокутника» дозволяє проаналізувати широкий комплекс
проблем технічного, економічного й соціального характеру, тому він
вважається зручним інструментом для зіставлення можливостей підприємства
та його головних конкурентів.
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Рис 1. Багатокутник конкурентоспроможності підприємства.
4. Профіль полярностей. Використовуючи даний метод, можна визначити
ряд показників, за якими підприємство випереджає або відстає від конкурентів.
Цей метод показує напрямки, на які повинне звернути керівництво
підприємства для виживання в конкурентній боротьбі, проте вимагає
проведення певних заходів щодо зміцнення позитивних тенденцій.
5. Профіль

вимог.

Даний

метод

передбачає

визначення

ступеня

просування підприємства за допомогою шкали експертних оцінок, та головний
і найсильніший конкурент. Як критерій використовується зі ставлення
профілів. Основною перевагою цього методу оцінки конкурентоспроможності є
його наочність. Неточність методу полягає в тому, що шкала експертних оцінок
носить суб'єктивний характер, як і будь який інший метод за участю експертів.
6. Диференціальний метод. Суть методу полягає в оцінці здатності товару
конкурувати на ринку та

проводиться через зіставлення параметрів

аналізованого товару чи послуги з параметрами бази порівняння. Показує, чи є
становище підприємства близьким до бази порівняння, тобто наскільки воно
далеко від ідеального стану. З іншої сторони, диференціальний метод дозволяє
лише констатувати факт того, що необхідно підвищити або знизити параметри

29

Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація економіки та права в умовах системних реформ України»

продукції для забезпечення конкурентоспроможності, але не описує вплив
кожного із параметрів при виборі товару чи послуги споживачами.
7. Оцінка конкурентоспроможності з позиції теорії рівноваги. Суть
методу полягає в розгляданні положення, при якому кожний фактор
виробництва розглядається з рівною й одночасно найбільшою продуктивністю.
Метод припускає можливість виявлення внутрішніх резервів підприємства.
8. Оцінка

конкурентоспроможності

на

основі

теорії

ефективної

конкуренції. Метод полягає в установці ряду показників, при виході за межі
яких варто вживати заходів по оздоровленню підприємства. Даний метод
дозволяє проводити кількісну оцінку показників. Проте не всі фактори мають
можливість кількісної оцінки. Не дозволяє проводити оцінку якісних
показників, оцінює тільки стан підприємства в цей момент часу, не враховує
конкурентний потенціал [2, с. 54].
9. Метод

експертних

оцінок.

Заснований

на

узагальненні

та

систематизації думок експертів, що являються фахівцями в конкретній галузі,
про ймовірність ризику. Даний метод дозволяє швидко й без значних часових і
трудових

витрат

управлінського

отримати
рішення.

інформацію,
Недоліком

необхідну

методу

є

для
той

вироблення
факт,

що

конкурентоспроможність оцінюють за допомогою інтуїтивних характеристик, у
зв'язку із чим результат носить неточний, приблизний характер. [3, с. 61]
10.

Метод «4Р». Дозволяє дати кількісну оцінку окремих факторів, і

всіх факторів у цілому. Заснований на порівняльному аналізі підприємств
конкурентів за наступними факторами: продукт, ціна, просування на ринку,
регіон і канали збуту. Даний метод визначає й прогнозує ключові фактори
успіху в галузі, тобто дає можливість покращити конкурентні позиції
підприємства в галузі. Базується на експертних оцінках. Великий вплив
особистих симпатій експертів до продукту або послуги, їх самопочуття,
положення справ на роботі й у родині, що вважається недоліком методу.
11.

Формування

функціональних

карт.

Метод

складання

функціональних карт дозволяє уточнити, який із сегментів ринку можна
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вибрати цільовим; визначити пріоритети при розробці плану по підвищенню
конкурентоспроможності організації. Даний метод допомагає з’ясувати, який із
сегментів ринку можна вибрати цільовим, визначити пріоритети при розробці
плану по підвищенню конкурентоспроможності підприємства [3, с. 98 ].
Отже, на основі досліджуваних даних, можна зробити наступні висновки:
–

проблема

оцінки

конкурентоспроможності

підприємства

є

складною й комплексною, оскільки складається з великої кількості різних
факторів;
–

оцінка рівня конкурентоспроможності необхідна підприємству для

здійснення ряду заходів, таких як вироблення основних напрямків створення й
виробництва продукції та послуг, що користуються попитом; оцінки
перспективи продажу конкретних видів виробів та послуг; установлення цін на
продукцію тощо;
–

аналіз методичних і теоретичних розробок з питань забезпечення

конкурентоспроможності

підприємства

підтверджує

необхідність

її

комплексної оцінки для виявлення можливих резервів покращення головних
показників його господарської діяльності.
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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Борисова Л.П., к.е.н., доцент
доцент кафедри прикладної економіки
Джур Є. Ю. студентка ІV курсу,
Руденко Т. С. студентка ІV курсу,
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
В сучасних умовах підприємствам дуже складно планувати і здійснювати
свою діяльність у довгостроковій перспективі через економічну кризу в
Україні, тому питання антикризового менеджменту на підприємствах набуває
особливої актуальності.
Концепція антикризового управління невід’ємно пов’язана з поняттям
підприємства. Підприємство – це відкрита соціально-економічна система, яка
являє собою відокремлену в результаті суспільного поділу праці частину
виробничого чи господарського процесу, здатну самостійно або у взаємодії з
іншими системами задовольнити ті чи інші потреби потенційних споживачів за
допомогою вироблення товарів чи послуг.
Економіка країни відчула вплив воєнних дій і розрив торговельноекономічних зв’язків із основним партнером – Російською Федерацією. Ці події
позначилися не лише на економіці в цілому, а мали значний негативний вплив
окремо на кожне українське підприємство [4].
Метою антикризового управління є розроблення і реалізація заходів, які
спрямовані на попередження виникнення негативних явищ, які приводять до
кризового стану підприємства, забезпечення його фінансової стійкості і
стійкого положення на ринку за різних змін економічного середовища.
До показників, які характеризують стан підприємства як кризове,
належать: зниження розмірів прибутку і рентабельності, внаслідок чого
погіршується фінансовий стан підприємства; збитковість підприємства, у
результаті якої зменшується або повністю вичерпуються резервні фонди
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підприємства; неплатоспроможність, яка може привести до припинення
діяльності підприємства.
Основними причинами виникнення кризи на підприємствах є дефіцит
капіталовкладень у технічний розвиток, утрата ринків збуту, зменшення попиту
на продукцію, погіршення умов доступу до кредитування, високі відсоткові
ставки, політична нестабільність тощо.
Ефективність
підприємства

антикризового

конструктивно

управління

реагувати

на

зумовлена

зміни,

які

здатністю

загрожують

її

нормальному функціонуванню. Треба зазначити, що на підприємствах майже
не запровадженні механізми попередження кризи. Діють лише механізми
усунення

негативних

антикризового

наслідків

управління

та

кризи,

відсутні

інтегровані

ризик-менеджменту.

Недостатня

системи
увага

приділяється питанню розроблення антикризових програм для підприємств, які
базуються на визначенні можливих ризиків, їх кількісній оцінці та обранні
механізмів управління ними.
Для здійснення процедури управління кризовим підприємством дають
оцінку

таким

характеристикам:

кредитному

портфелю

підприємства;

коефіцієнту важливості боргу; якості фінансового стану підприємства; ознакам
неплатоспроможності підприємства [3].
У

разі

відсутності

антикризового

управління

або

неправильно

сформованої системи його управління підприємство опиняється на межі
банкрутства. Тому, застосування ефективної системи управління ризиками
сприятиме відновленню платоспроможності та уникненню кризових явищ на
підприємстві [1, с. 11].
Антикризова стратегія формується в межах загального стратегічного
планування, але особливістю є акцентування уваги на засобах оцінки, аналізу і
контролю, визначення завдань, розроблення та реалізації управлінських рішень,
які стосуються основних параметрів життєдіяльності підприємства у кризовій
ситуації. Характерними рисами антикризової стратегії, як особливого виду
управління, виступають: обмеженість за строками здійснення (1-3 роки);
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пріоритетність антикризової стратегії; підвищена результативність реалізації;
звужена функціонально-цільова спрямованість; орієнтація на ретельний пошук
і максимальне використання внутрішніх резервів ресурсів підприємства;
яскраво виражений адаптивний характер [2].
Отже,

процес

антикризового

управління

має

передбачати

цілеспрямованість, послідовність, своєчасність прийняття рішень та їх
адаптованість у процесі життєдіяльності підприємства. Створення антикризової
програми

підприємства

господарювання

в

сприятиме

умовах

зміцненню

мінливого

положення

зовнішнього

суб’єкта

середовища

і

забезпечуватиме перехід організацій на інтенсивний тип розвитку [5].
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РИНОК ПОСЛУГ ІНТЕРНЕТ-РЕЧЕЙ (IoT): СУЧАСНИЙ СТАН ТА
ОБМЕЖЕННЯ РОЗВИТКУ
Коваль В. В., д.е.н., доц.,
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
Замлинський В.А., д.е.н., доц.,
Одеський національний політехнічний університет
м. Одеса, Україна
Активний розвиток ринку телекомунікацій та поступової конвергенції
телекомунікаційних та інформаційних технологій призвели до появи системи
Інтернету речей (IoT, Internet of Things) її впровадження в різних секторах
національної економіки.
Метою статті є обґрунтування стану та розвитку ринку послуг Інтернетречей.
Виклад основного матеріалу. У загальному випадку, під Інтернетом речей
розуміється сукупність обладнання та устаткування / пристроїв в рамках їх
функціонування на основі телекомунікаційної інфраструктури та доступних
каналів зв'язку, які надаються операторами та провайдерами телекомунікацій, з
глобальною ідентифікацією кожного об'єкту та транзакцією їх даних за
допомогою мережі (глобальною або Інтернет) [1].
Оператори та провайдери телекомунікацій відіграють важливу роль у
реалізації та розвитку послуг Інтернет-речей, оскільки окрім виробників
обладнання та устаткування / пристроїв для цього сегменту, суб’єкти ринку
телекомунікацій забезпечують надання каналів зв'язку та поширення цих
послуг на основі мобільного широкосмугового доступу (4G та 5G), що
забезпечує впровадження найбільш затребуваних послуг Інтернет-речей.
Статистика показує ринковий розмір світового ринку послуг Інтернетречей (IoT) з 2009 по 2016 рік з прогнозами з 2017 по 2019 рік. За прогнозами,
глобальний ринок IoT зросте майже удвічі з 2017 року по 2019 рік, що буде
пов’язано із зростанням користувачів послуг доступу до мережі Інтернет та
кількістю підключених пристроїв до неї.
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Рис. 1. Обсяги світового ринку послуг Інтернет-речей

Основними сегментами у 2017 році ринку послуг Інтернет-речей
виступають споживча електроніка (60%) та автомобільна промисловість (20%),
будівництво (7%). Наведемо основні сфери застосовування Інтернет-речей
(таблиця 1).
Таблиця 1. Сфери застосовування Інтернет-речей
Об’єкт

Характеристика

Персонал (людина)

Моніторинг і підтримка здоров'я, аналіз
продуктивності праці

Торгівля

Самообслуговування

Приміщення

Управління енергією і безпека

Транспорт

Аналіз трафіку, навігація, маршрутизація

Послуги Інтернет-речей надають значні переваги для споживачів
(зниження витрат на товари і послуги, збільшення зручності і заощадження
часу),а для підприємств це дозволить створити конкурентну перевагу
(зниження операційних витрат, розширення клієнтської бази і збільшення
активів). В сучасних умовах, IoT може істотно впливає на економіку, в тому
числі і доходи операторів телекомунікацій та виробників телекомунікаційного
обладнання [2].
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Потенціал Інтернет речей сприяє змінам способу взаємодії підприємств та
населення із зовнішнім оточенням, удосконалення контролю і управління
об'єктами у фізичному середовищі в електронному вигляді, що оптимізує
бізнес-процеси, покращує якість ухвалення рішень, поліпшення якості життя
настелення.
Висновки. Розвиток ринку послуг Інтернет-речей змінить основи
конкуренції, що обумовить зміну бізнес-моделей суб’єктів телекомунікацій, що
в

умовах

функціонування

економіки

України

потребує

подальшої

інтенсифікації розгортання мереж наступного покоління, підтримку підключень
населення до мереж Інтернет. Тому доцільно вироблення державної політики
на розвиток ринку послуг Інтернет-речей, оскільки додатки IoT повинні бути
схваленні регуляторними органами.
Список використаних джерел :
1. Chui, Michael, Markus Löffler, and Roger Roberts, “The Internet of
Things,” McKinsey Quarterly, 2010
2. Wojnarowicz, Krystyna, “Industrial Internet of Things in the maritime
industry,” Black Duck Software, 2015
3. Size of the global Internet of Things (IoT) market from 2009 to 2019 https://www.statista.com/
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АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕТОДИ
ЙОГО ДИВЕРСИФІКАЦІЇ
Колодинський С.Б.,д.е.н. доц.,
Чумак І.С., студентка V курсу
Одеська державна академія будівництва та архітектури,
м. Одеса, Україна
Антикризовий менеджмент підприємства – це спеціальним чином
організована система управління,
характер,

націлена

яка

має

комплексний

системний

на найбільш оперативне виявлення ознак кризи та

створення відповідних передумов для їх своєчасного подолання з метою
забезпечення,

відновлення

життєдіяльності

діяльності, недопущення виникнення його

суб’єкта

підприємницької

банкрутства

та

запобігання

кризи в майбутньому. З цією метою мають бути внесені відповідні зміни в
основні функціональні стратегії та політики підприємства:

управління

грошовим оборотом і запасами; господарським ризиком; формуванням та
використанням

прибутку;

закупівлі

товаро-матеріальних

ресурсів;

управління дебіторською заборгованістю; залученням кредитних ресурсів,
інвестицій та інше.

Зміни, що вносяться, мають враховувати передові

технології, засоби і інструменти управління економічними процесами,
забезпечувати

високоефективну

і

сталу

роботу

підприємства

в

майбутньому.
Існують

такі

підсистеми

антикризового

управління

бізнесом:антикризовий операційний менеджмент; антикризове фінансове
управління; антикризовий маркетинг; антикризове управління персоналом;
антикризове організаційне управління [1,с.41-43].
Заходи по виходу з кризи можна поділити на дві групи: тактичні і
стратегічні. Тактичні можуть бути як захисними, так і наступаючими.
Стратегічні – заключаються в оцінці стану та аналізу підприємства,
вивчення його потенціалу, розробка виробничої програми, плану доходів ,
інновацій, розробка загальної концепції оздоровлення підприємства.
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У господарській практиці може бути запропонована велика кількість
стратегічних альтернатив розвитку і зростання фірм в умовах ринку. Одній з
таких альтернатив і є диверсифікація.
У

економічній

літературі

зустрічається

велика

безліч

визначень

диверсифікації. Але складність полягає в тому, що диверсифікація — така
концепція, якої не можна дати однозначне визначення. Різні люди мають на
увазі під нею різні процеси, тому важливим моментом є здатність розпізнати і
тлумачити цю концепцію стосовно своїх обставин. Проте можна дати достатньо
загальне, широке визначення диверсифікації, але з деякими зауваженнями. Це
дасть певну основу для подальшого аналізу.
Загальновідомо, що з економічної точки зору диверсифікація (від латів.
diversus – різний і facer – робити) — це одночасний розвиток декілька або
багато,

не

взаємозв'язаних

технологічних

видів

виробництва

і

(або)

обслуговування, розширення асортименту вироблюваних виробів і (або) послуг.
Диверсифікація дає можливість фірмам «Триматися на плаву» при
складній економічній кон'юнктурі за рахунок випуску широкого асортименту
продукції і послуг: збитки від нерентабельних виробів (тимчасово, особливо по
нових) перекриваються прибутком від інших видів продукції.
Цей процес торкається раніше всього переходу на нові технології, ринки і
галузі, до яких раніше підприємство не мало ніякого відношення; крім того,
сама продукція (послуги) підприємства повинна бути також абсолютно новою, і
причому завжди необхідні нові фінансові інвестиції [2,с.81-85].
Диверсифікація пов'язана з різноманітністю застосування продуктів, що
випускаються компанією, і робить ефективність функціонування компанії в
цілому незалежною від життєвого циклу окремого продукту, вирішуючи не
стільки

завдання

виживання

компанії,

скільки

забезпечення

стійкого

поступального зростання. Якщо продукти компанії мають дуже вузьке
застосування, то вона є спеціалізованою; якщо вони знаходять різноманітне
застосування, то це — диверсифікована компанія.
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По запропонованій класифікації, даній Т. Коно, до спеціалізованих
відносяться компанії, де на один продукт доводиться більше 70 % загального
об'єму продажів. Диверсифіковані ж компанії розрізняються залежно від
класифікації номенклатури їх продукції по відношенню до використовуваних
технологій і особливостей збуту.
Приведена класифікація відноситься тільки до випущених на даний
момент продуктів або послуг і не зачіпає змін продукту або послуг. В умовах
ринку віднесення підприємства до того або іншого типу абсолютно на даний
момент і відносно в тривалій перспективі, оскільки з часом спеціалізоване
підприємство може бути перетворене в диверсифіковане і навпаки.
Ідеальним

варіантом

діяльності

будь-якої

фірми,

як

відомо,

є

попередження можливих невдач і втрат продуктивності, які можна отримати з
різних прогнозів компанії, що стосуються саме цих показників. Необхідність
диверсифікації може бути виявлена в результаті порівняння бажаного і
можливого рівнів продуктивності і того рівня, який був досягнутий в результаті
діяльності компанії. Для менш успішних компаній, які не планують (або не
можуть спланувати) свої дії на майбутнє, першою ознакою такого розриву
показників продуктивності часто є скорочення портфеля замовлень або
незайняті у виробництві потужності.
Список використаних джерел:
1. Гриценко А.А. Логіко-історичні засади кардинальних економічних
зміні переходу до реконструктивного розвитку //Економіка України. 2017.
№5-6. С.3957.
2. Єфименко Т.І. Реформування та уніфікація інформаційного простору
України // Економіка України.  2017. №5-6. С.7889.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В
УКРАЇНІ
Борисова Л.П., к.е.н., доцент
Тюхтій А.В., студентка ІV курсу,
Кравченко Г. І., студентка ІV курсу,
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
У процесі інтеграції економіки України до всесвітнього економічного
середовища важливого значення набувають дослідження трансформації
економіки та окреслення першочергових проблем в процесі її перетворення.
Постає питання про необхідність створення умов для покращення рівня життя
населення, економічного зростання, що пов’язано з впровадженням новітніх
технологій, підвищенням продуктивності та якості праці, раціональним
використання ресурсів та ін.
В

умовах

ринкової

трансформації

економіки

України

розвиток

підприємництва є основою економічного і соціального розвитку, вирішення
соціальних проблем, подолання бідності та забезпечення високого рівня життя
громадян.
Основними тенденціями розвитку підприємництва в Україні є:
-

територіальне

поширення

підприємництва,

зростання

кількості

юридичних осіб та індивідуальних підприємців;
- зрощення капіталу вітчизняних і зарубіжних підприємців;
- інтенсивний розвиток комерційного підприємництва при незначному
розвитку виробничого підприємництва;
- розширення сфери послуг (консультативні, юридичні, страхові,
транспортні, туристичні, готельні, охоронні та ін.)
В даний час перед вітчизняним підприємництвом стоять такі важливі
завдання як розширення структури пропозицій на внутрішньому ринку товарів і
послуг, створення ефективного конкурентного середовища, стимулювання
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інноваційного розвитку, відродження підприємницької ініціативи населення,
створення додаткових робочих місць і підвищення гнучкості зайнятості,
зміцнення регіональних економік.
Основні обмеження, що погіршують підприємницький клімат і негативно
впливають на розвиток підприємницької діяльності в Україні:
- стійка тенденція до збереження високих витрат часу на проходження
офіційних процедур для створення власного бізнесу в Україні (отримання
дозволів, ліцензій, проходження перевірок);
- зростання грошових витрат підприємців на проходження дозвільних
процедур;
- зростання тимчасових і грошових витрат підприємців на реєстрацію
власності в Україні;
- збереження незадовільних показників в оподаткуванні. Кількість виплат
і витраченого часу на сплату податків є надмірними і негативно впливають на
підприємницький клімат в Україні [2, С.102].
Серед невідкладних завдань у сфері розвитку малого і середнього
підприємництва в Україні визначено такі:
- спрощення дозвільних процедур і процедур здійснення державного
нагляду (контролю), отримання документів дозвільного характеру для суб'єктів
підприємництва та скорочення терміну проведення таких процедур;
- удосконалення порядку ведення податкового і статистичного обліку та
звітності суб'єктів господарської діяльності, зниження податкового тиску на
економіку і забезпечення його рівномірності.
- зниження тиску на суб'єктів господарювання з боку контролюючих
органів, протидія рейдерству та корупції;
- вдосконалення інфраструктури розвитку підприємництва;
- впровадження регіональної політики сприяння розвитку малого
підприємництва.
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- створення сприятливих фінансових передумов для започаткування та
провадження підприємницької діяльності, доступності фінансових ресурсів для
суб'єктів підприємницької діяльності;
- забезпечення державної підтримки суб'єктів малого та середнього
підприємництва, які працюють в сфері інвестиційної, інноваційної та науковотехнічної діяльності, впровадження зарубіжного досвіду з питань створення
нових інноваційних технологій в господарській діяльності;
- посилення уваги до питань інформаційного забезпечення, навчання і
підвищення кваліфікації кадрів для суб'єктів підприємництва;
- підтримка нових механізмів співпраці органів виконавчої влади та
громадськості[3, С.132].
Отже, в нашій країні існує багато бар’єрів , які перешкоджають розвитку
вітчизняного

підприємництва,

усунення

яких

забезпечить

зростання

ефективності підприємницької діяльності, а також забезпечить розширення
підприємницького сектора та зменшить тіньовий сектор. Основну роль в цих
перетвореннях має відігравати держава, створивши сприятливу нормативноправову базу та умови для підтримки підприємницької діяльності.
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ШЛЯХИ ПOДOЛAННЯ БEЗРOБIТТЯ НA ТEРИТOРIЇ УКРАЇНСЬКОГО
ПРИЧOРНOМOР’Я
Лaйкo O. I., д.e.н,доц.
Інститут проблем ринку та економікоекологічних досліджень НАН України
Мoрoз М.O., студeнт VI курсу,
Oдeський нaцioнaльний eкoнoмiчний унiвeрситeт,
м. Oдeсa, Укрaїнa
Пoстaнoвкa прoблeми. В умoвaх пeрeхoду Укрaїни дo ринкoвoї
eкoнoмiки тa кризoвих явищ, якi спiткaли крaїну зa oстaннi рoки, прoблeмa
бeзрoбiття стaлa oднiєю з нaйгoлoвнiших для вiтчизнянoї eкoнoмiки. Бeзрoбiття
– цe тaкe сoцiaльнo-eкoнoмiчнe явищe, кoли чaстинa eкoнoмiчнo aктивнoгo
нaсeлeння нe мoжe знaйти зaстoсувaння свoїй рoбoчiй силi й стaє «зaйвoю». Нa
сьoгoднi, зa дaними OOН, близькo 800 млн. oсiб, тoбтo кoжeн трeтiй
прaцeздaтний у свiтi, нe мaє рoбoти взaгaлi, aбo мaє сeзoнний чи випaдкoвий
зaрoбiтoк. Чим нижчий рiвeнь сoцiaльнo-eкoнoмiчнoгo рoзвитку крaїни, тим
вищий рiвeнь бeзрoбiття i нaвпaки [1].
У ринкoвiй eкoнoмiцi бeзрoбiття виступaє як рeзультaт взaємoдiї мiж
пoпитoм нa рoбoчу силу тa її прoпoзицiєю. У крaїнaх з рoзвинeнoю eкoнoмiкoю
бeзрoбiття мoжe стaти, як прaвилo, нaслiдкoм зрoстaння вирoбництвa i йoгo
структурнoї пeрeбудoви в рeзультaтi нaукoвo-тeхнiчнoгo прoгрeсу, скoрoчeння
вирoбництвa якoгo-нeбудь тoвaру внaслiдoк йoгo нeкoнкурeнтoспoмoжнoстi,
щo

вeдe дo

скoрoчeння

зaйнятoстi

нaсeлeння. Укрaїнськe бeзрoбiття

принципoвo вiдрiзняється зa свoїми пeрeдумoвaми вiд aнaлoгiчних явищ у
крaїнaх Зaхoду. Спрaвa в тoму, щo в дaний мoмeнт нaшa крaїнa щe нe вийшлa з
eкoнoмiчнoї кризи, якa прoтiкaє в усiх сфeрaх суспiльствa. Ця ситуaцiя
зумoвлeнa бeзлiччю фaктoрiв – як eкoнoмiчних, тaк i сoцiaльних, i пoлiтичних.
Нa тлi сaмe цiєї кризи виник oснoвний фaктoр, щo сприяє виникнeнню i
зрoстaнню бeзрoбiття в крaїнi – цe вивiльнeння рoбoчoї сили нa eтaпi
зaгaльнoгo спaду вирoбництвa, щo призвeлo дo рoзпaду гoспoдaрських зв`язкiв,
зaкриття

пiдприємств,

знaчних

скoрoчeнь
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Спeцифiкa укрaїнськoгo бeзрoбiття визнaчaється тaкoж тим, щo нa вiдмiну вiд
крaїн з рoзвинeнoю eкoнoмiкoю, з їх пeрeвирoбництвoм тoвaрiв i oбмeжeнiстю
ринку, в Укрaїні нeмaє нeпeрeбoрних пeрeшкoд для ствoрeння нoвих рoбoчих
мiсць для бeзрoбiтних, aджe ємнiсть укрaїнськoгo ринку для вирoбництвa
тoвaрiв тa пoслуг дaлeкa вiд вичeрпaння [2].
Українське Причорномор’я нe є виключeнням, aджe вoно мaє дeпрeсивнi
території. Однією з найбільш проблемних територій є рaйoни, що рoзтaшoвaнi у
пiвдeннiй чaстинi Одeськoї oблaстi, якi пoтрeбують oсoбливoї увaги oскiльки їх
гeoгрaфiчнe пoлoжeння тa сoцiaльнo-eкoнoмiчний стaн нaсeлeння характеризуються
високим рівнем ризиків економічного та геополітичного характеру.
Aнaлiз oстaннiх дoслiджeнь i публiкaцiй. Питaння рeгулювaння
зaйнятoстi тa бeзрoбiття знaйшли вiдoбрaжeння у прaцях вiтчизняних
нaукoвцiв, тaких як: С.I. Бaндурa, В.В. Близнюк, Д.П. Бoгинi, I.К. Бoндaр, E.М.
Лiбaнoвoї, Ю.М. Мaршaвiнa тa бaгaтo iнших. Цe свiдчить прo тe, щo бeзрoбiття
нe булo прeдмeтoм сaмoстiйнoгo дoслiджeння в Укрaїнi. Знaчний внeсoк у
вивчeння прoблeм стoсoвнo дoвгoтривaлoгo бeзрoбiття зрoбили iнoзeмнi вчeнi,
зoкрeмa: Дж. Aкeрлoф, Л.Грoгaн, П.Дaйaмoнд, Р.Джeкмaн, A.Смiт, К.Тeрeл
тoщo. З oгляду нa динaмiчнiсть прoцeсiв нa ринку прaцi тa спeцифiку рoзвитку
укрaїнськoгo ринку прaцi дaнa тeмa пoтрeбує пoстiйнoгo вивчeння.
Пoстaнoвкa зaвдaння. Мeтoю дaнoї стaттi є дoслiджeння сучaснoгo
стaну бeзрoбiття нa тeритoрiї Причoрнoмoр’я, вивчeння мoжливих шляхiв
oптимaльнoгo зaлучeння прaцiвникiв дo aктивнoї прaцi.
Виклaд

oснoвнoгo

мaтeрiaлу.

Сoцiaльнo-eкoнoмiчний

рoзвитoк

Причoрнoмoрськoгo eкoнoмiчнoгo рaйoну вiдбувaється в склaдних умoвaх
рoзбудoви ринкoвoї eкoнoмiки Укрaїни, щo виявляються в нeдoскoнaлiй структурнiй пoлiтицi дeржaви, нeвизнaчeнoстi фoрм тa мeтoдiв її рeгулюючoгo
впливу, пoрушeннi гoспoдaрських зв'язкiв, спaду вирoбництвa, зaгoстрeннi
сoцiaльних супeрeчнoстeй тoщo. Eкoнoмiчнi прoцeси нe супрoвoджуються
вiдчутними якiсними пeрeтвoрeннями, пoзитивними структурними змiнaми,
пoдoлaнням нaгрoмaджeних зa oстaннi рoки вiдтвoрювaльних дeфoрмaцiй тa
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дeфoрмaцiй у сoцiaльнiй сфeрi. У бaгaтьoх нaпрямaх зaфiксoвaнo пoглиблeння
зaзнaчeних диспрoпoрцiй, якi пoтрeбують нeгaйнoгo усунeння.
Oднiєю з ключoвих прoблeм є структурнa дeфoрмaцiя прoмислoвoгo
вирoбництвa. Нeзвaжaючи нa зрoстaння випуску прoдукцiї пeрeвaжнo кiнцeвoгo
викoристaння,

зaгaльнa

тeндeнцiя

пoгiршeння

структури

прoмислoвoгo

вирoбництвa нe змiнилaся [3].
Зaлишaється нa дужe низькoму рiвнi кoeфiцiєнт oнoвлeння тa ввeдeння в
дiю oснoвних фoндiв. У рoзвитку iнвeстицiйнoгo кoмплeксу рaйoну нeoбхiднo
здiйснювaти

зaхoди

з

удoскoнaлeння

структури

кaпiтaльних

вклaдeнь

вiдпoвiднo дo змiн у структурi гoспoдaрствa, спрямoвувaти випeрeджaльними
тeмпaми кaпiтaлoвклaдeння у вирoбничу сфeру, стимулювaти iнвeстицiйну
дiяльнiсть суб'єктiв гoспoдaрювaння. У цьoму кoнтeкстi пeршoчeргoвe знaчeння
мaє пiдвищeння кoнкурeнтoспрoмoжнoстi eкoнoмiки Причoрнoмoр’я тa
рeaлiзaцiя iннoвaцiйнoї стрaтeгiї її рoзвитку, знижeння eнeргoмiсткoстi тa
мaтeрiaлoмiсткoстi

прoмислoвoгo

вирoбництвa,

зaбeзпeчeння

зaгaльнoгo

прирoсту прoдукцiї, oстaтoчнe пoдoлaння збиткoвoстi тa змiцнeння фiнaнсoвoгo
стaну сiльськoгoспoдaрських пiдприємств.
Oсoбливoї увaги пoтрeбують прoблeми, пoв'язaнi з сoцiaльнoю сфeрoю,
рiвнeм життя нaсeлeння, прoблeми зaйнятoстi, пiдвищeння дoбрoбуту ширoких
вeрств нaсeлeння. Вaжливим є зaбeзпeчeння бiльш eфeктивнoгo викoристaння
тa рoзвитку трудoвoгo пoтeнцiaлу нaсeлeння рeгioну.
Зa дaними Дeржaвнoї служби стaтистики, кiлькiсть нeзaйнятих грoмaдян,
якi пeрeбувaли нa oблiку в дeржaвнiй службi зaйнятoстi, oсiб у 2011 рoцi
склaдaє 23507, цe нaйвищий рiвeнь пoрiвнянo зa чoтири oстaннiх рoки,
нaймeншa кiлькiсть нeзaйнятих

спoстeрiгaлaсь у 2014 рoцi. Пoтрeбa

пiдприємств у прaцiвникaх нa зaмiщeння вiльних рoбoчих мiсць тa вaкaнтних
пoсaд мaє нaйвищий рiвeнь у 2012 р., в 2013 рoцi цeй пoкaзник виявився
нaймeншим [4].
Стaнoм нa 1 квiтня 2016 р. рiвeнь зaрeєстрoвaнoгo бeзрoбiття в Oдeсi
зaлишaється oдним з нaйнижчих сeрeд мiст Укрaїни i стaнoвить 0,4%. З пoчaтку
рoку дo Oдeськoгo мiськoгo цeнтру зaйнятoстi нaдaнo 3,0 тис. вaкaнсiй вiд 1,1
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тис. рoбoтoдaвцiв, з них: 47,4% – вaкaнсiї для службoвцiв, 42,2% – для
квaлiфiкoвaних рoбiтникiв, 10,4% – для oсiб, якi нe мaють прoфeсiї. Рaзoм з
тим, стaнoм нa 01.04.2016 рoку нa oблiку в мiськoму цeнтрi зaйнятoстi
пeрeбувaлo 2,7 тис. oсiб, з них 76,4% oтримують грoшoву дoпoмoгу з Фoнду
зaгaльнooбoв’язкoвoгo дeржaвнoгo сoцiaльнoгo стрaхувaння нa випaдoк
бeзрoбiття [5].
Пoдaльший eкoнoмiчний i сoцiaльний рoзвитoк рeгioну пoв'язaний з
пoлiпшeнням стaну дoвкiлля, рaцioнaльним викoристaнням прирoдних рeсурсiв
нa oснoвi зaстoсувaння eкoнoмiчних iнструмeнтiв рaцioнaльнoгo викoристaння
прирoдних рeсурсiв, здiйснeння нa рeгioнaльнoму тa мiсцeвoму рiвнях
нeвiдклaдних зaхoдiв, спрямoвaних нa зaбeзпeчeння нaдiйнoї eкoлoгiчнoї
бeзпeки.

Oснoвнi

прoблeми

зeмлeкoристувaння

в

Причoрнoмoрськoму

eкoнoмiчнoму рaйoнi пoв'язaнi з нaдмiрнo висoким рiвнeм рoзoрaнoстi зeмeль
(81,2 %), eкстeнсивним рoзвиткoм зeмлeрoбствa, рoзвиткoм eрoзiйних прoцeсiв
у зв'язку з нeдoскoнaлiстю зрoшувaльних систeм. Знaчнi прoблeми пoв'язaнi iз
зaбруднeнiстю зeмeль прoмислoвими вiдхoдaми в рaйoнaх iнтeнсивнoгo
рoзвитку прoмислoвoстi, якi призвoдять дo пoрушeння i пoгiршaння стaну тa
якiсних хaрaктeристик ґрунтoвoгo пoкриву.
Територія Українського Причорномор’я характеризується достатньо
високим рівнем безробіття [6, 7] і для цього регіону необхідним є застосування
регуляторних

важелів

податкового

та

іншого

характеру.

Наприклад,

впровадження стимулюючих пільгових ставок з місцевих податків (єдиний
податок з підприємців, податок на землю, на податок нерухомість тощо) для
тих роботодавців, які нараховують і виплачують заробітні плати суттєво вищі
ніж середні значення по регіону.
Нeoбхiднoю умoвoю для пoлiпшeння сoцiaльнo-eкoнoмiчнoгo стaну в
рeгioнi є структурнa пeрeбудoвa нaрoднoгoспoдaрськoгo кoмплeксу нa
принципaх взaємoузгoджeння рeгioнaльних i зaгaльнoдeржaвних iнтeрeсiв,
спрямувaння знaчнoї чaстини iнвeстицiй нa рoзвитoк пeрспeктивних гaлузeй
eкoнoмiки i oкрeмих пiдприємств, щo випускaють кoнкурeнтoспрoмoжну нa
свiтoвoму ринку прoдукцiю.
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Виснoвoк. Для тoгo, щoб знизити рiвeнь бeзрoбiття в Oдeськoму рeгioнi,
нeoбхiднo рoзрoбити тa ухвaлити aнтикризoву прoгрaму зaхoдiв пoдoлaння
нeгaтивних явищ в eкoнoмiцi спiльнo з рoбoтoдaвцями тa прoфспiлкaми.
Нeoбхiднo стимулювaти рoзвитoк мaлoгo тa сeрeдньoгo бiзнeсу, шляхoм
змeншeння пoдaткoвoгo тиску, пoлeгшeння пoрядку рeєстрaцiї пiдприємств. З
пoявoю нoвих пiдприємств з’являться нoвi рoбoчi мiсця. Пoтрeбує тaкoж
дoслiджeння ринку прaцi щoдo aктуaльнoстi рiзних спeцiaльнoстeй тa
здiйснeння пeрeквaлiфiкaцiї прaцiвникiв вiдпoвiднo дo нeї, зaстoсувaння нoвих
мeтoдiв пoдoлaння бeзрoбiття. Кiлькiсть бeзрoбiтних oсiб тaкoж мoжнa знaчнo
знизити при умoвi, якщo придiлити бiльш знaчну увaгу рoзвитку мaлoгo
пiдприємництвa. Вaгoму сoцiaльну рoль пiдприємництвa визнaчaє йoгo
здaтнiсть дo швидкoгo i мaсштaбнoгo ствoрeння нoвих рoбoчих мiсць. З
урaхувaнням

сaмoзaйнятoстi

привaтних

пiдприємцiв

зaгaльнa

кiлькiсть

прaцюючих у сфeрi мaлoгo пiдприємництвa в рeгioнi зрoстaтимe, i тим сaмим
знижувaтимeться рiвeнь бeзрoбiття.
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СУБ`ЄКТИВНА ПРОБЛЕМАТИКА ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Борисова Л.П.,к.е.н., доцент
Лужанська В.В., студентка ІV курсу,
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
Будь-яка трансформація починається з маленьких кроків, які, будучи
направлені

на

досягнення

єдиної

мети,

дають

великий

результат.

Трансформація економіки - досить широке поняття і починається зі змін у
багатьох сферах життя, таких як міжнародні, соціальні та виробничі відносини,
податкова політика, тощо.
Україна як молода країна нині намагається зробити все можливе, щоб
посилити свої економічні позиції. Нестабільність стала синонімом стану нашої
держави і дана робота присвячена одній із причин, що стали цьому виною.
Як ми знаємо, Верховна Рада України на вечірньому засіданні 5 вересня
прийняла Закон «Про освіту» (проект №3491-д). Його ухвалення – ще не
реформа, а лише набір інструментів для початку реформації[2]. Це – наша
можливість змінити базу невдалого «господарювання у країні» саме там, де
воно починається, тобто з моменту навчання.
Орієнтири для даного Закону (як і для всіх нині Законів і Постанов) взяті
з огляду на Європейські розвинуті країни. І саме в цьому причини недієвості
усіх позитивних, на перший погляд, змін[2].
Трансформація №1 Оновлення керівних кадрів в освіті
До Закону директор мав, як правило, статус «довічного феодала», який
управляв школою яв власним наділом[1].
З прийняттям Закону директори будуть працювати за контрактом, при
чому обиратимуться за конкурсом максимум на дві каденції по 6 років в одній
школі.
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Що маємо, приземлившись на Україну: імітація виборів. Багаторічні
традиції адміністративного впливу у кадровій політиці не знищити одним
прийняттям закону.
Трансформація №2 Система оцінки якості роботи школи та прозорість[2]
До Закону школи атестувались досить формально та неефективно.
Рейтинги виставлялись на основі «тіньових» показників інспекторів.
Із прийняттям Закону один раз на 10 років центральний орган виконавчої
влади із забезпечення якості освіти проводитиме аудит закладу освіти як
певний планових захід з державного контролю[1].
Насправді ж, від того, хто перевірятиме і як саме буде названо цей захід,
система оцінки не зміниться, а грошові потоки висвітлюватимуться лише
офіційні.
Трансформація

№3

Перехід

від

зовнішнього

до

внутрішнього

менеджменту
До прийняття Закону адміністрування школами проводилось «у ручному
режимі» та цілком залежало від сваволі місцевих чиновників.
Прийняття Закону щодо даного питання мало на меті вирішити цю
проблему створенням реальної академічної, організаційної, фінансової та
кадрової автономії всіх закладів освіти, яка надасть імпульс до розвитку
внутрішньошкільного менеджменту[2].
Що ж маємо: школи являються стійкою системою, яка не направлена на
сьогоднішній день на відкритість і гнучкість. Взагалі механізм управління
школою «знизу» майже не прописаний і практично не втілений у життя. А це
може стати лише поштовхом до славнозвісного українського «кумівства»[1].
Трансформація №4 Утвердження трьох ланок шкільної освіти
До прийняття Закону більшість знань просто повторювалась роками під
різними кутами різними формулюваннями.
За новим Законом започатковується старша профільна школа як крок до
університетського ліцею чи професійного навчання[2].
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Насправді ж відчленування ліцеїв від основної школи зазначена терміном
«як правило», що відкриває шляхи до численних винятків[1]. До того ж,
відокремлені ланки потребуватимуть і дещо ширшої інфраструктури, до якої
більшість населених пунктів України на сьогоднішній день просто не готові.
Трансформація №5 Принцип свободи в освіті
Що до Закону: наявність жорстких рамок для всіх учасників освітнього
процесу та чітко прописаний регламент багатьох заходів.
З прийняттям Закону вводиться принцип свободи[2]. Освіта слідує за
учнем, а не навпаки. Педагоги матимуть право організовувати освітній процес
за власними проектами та планами, досягати результатів, використовуючи свої
власні освітні програми.
Серед ризиків – важкість переведення системи освіти на шлях
децентралізацізації. Величезною перепоною стане бюрократична надбудова,
яка має розміри куди більші, ніж сама система освіти[1].
Трансформація №6 Утвердження доброчесності[2]
До прийняття Закону йшла мова про системні порушення доброчесності
та порядності (дуже суб`єктивні проблеми, невже законом можна змінити
виховання чи менталітет?).
Із впровадженням Закону встановлюються певні норми (на кшталт
Інституту порядних дівчат), контроль за їх дотриманням та навіть рядом
санкцій щодо порушників[1].
Що тепер на законодавчому рівні буде означати «бути порядним»? Яка
буде відповідальність за «непорядність»? Перелік питань не вичерпний.
Трансформація №7 Професійна реабілітація вчительства та ребрендинг
професії вчитель
До прийняття Закону професія вчителя мала аксіоматичний статус
пригнобленості. Підвищення кваліфікації педагоги безальтернативно та
формально проходили раз на 5 років в місцевих інститутах післядипломної
педагогічної освіти.
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Із прийняттям Закону планується послідовне підняття престижу праці
вчителів, що законодавчо закріплюється як збільшення оплати їх праці в кілька
разів. Педагоги мають право самостійно вирішувати де, як і коли буде
проводитись їх навчання[2]. Також педагог має право пройти добровільну
зовнішню незалежну сертифікацію.
Українські реалії економіки не одноразово показували нам швидкість
реагування інфляції на такі оптимістичні обіцянки, які втілювались у життя.
Хоча більш реалістично виглядає шлях відтермінування реалізації даного
пункту[1].

Щодо

підвищення

кваліфікації

–

відсутність

механізмів

фінансування нових альтернативних форм професійного розвитку.
Усім вищезазначеним я хочу підкреслити те, що на сьогоднішній день ми
не знаємо, що і як правильно зараз робити з нашою економікою. Як результат –
дії є, сенсу – немає. Сенс ховається в тому, що зветься «благо для народу». Це
міфічне поняття нині є лише предметом гумористичних виступів та гнівних
укорів.
Неможливо

ігнорувати

факт

психологічного

підґрунтя

будь-якої

трансформації. Ми не хочемо продумувати хід подій, моделювати ситуації,
чимось поступатися, тому що ми втратили віру в себе, віру в те, що ми можемо
щось змінити; ми хочемо цих змін, розуміємо, що наша бездіяльність – частина
всеукраїнського застою, але чомусь вбачаємо зміни в собі другорядною
необхідністю і тому дозволяємо іншим реалізовувати себе.
Наша країна - великий театр, де всі знають, хто є хто, коли закінчується
спектакль, але вбачають діючу систему механізмом, стати на шляху якого
небезпечно для життя.
Ці проблеми мають бути окреслені в маленьких голівках дітей, які ще не
знають, що вони безсилі, що влада – погана, що наша країна – посміховисько на
світовій арені. Це все не так, якщо мати віру та конкретну ціль. Їх «сильним і
розумним» батькам це вже не під силу.
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Початком трансформації, як було сказано на початку, мають стати зміни в
основі, базисі – в освіті. Те, що нині нам намагаються показати як зміни на
краще – лише один із актів нашого 26-річного театрального досвіду.
Пріоритетними мають стати:
- дослідження актуальності нашої системи освіти;
- «очищення» учбового процесу від мотлоху, який згладжує всі творчі
особливості дітей;
- створення системи так званих «лікбезів» (проблема необізнаності
населення в багатьох сучасних економічних питаннях – одна з причин нашого
страху);
- дії на власному прикладі (робити щось корисне для інших – не так
страшно, навіть в Україні. Віддавати, допомагати – психологія успішних
людей. А який народ, така і країна);
- формування єдиної мети (наша проблема – розрізненість інтересів, яка
формується через ту саму необізнаність. Некомпетентність українців – причина
того, що ми не знаємо чого ми хочемо, але знаємо, що так, як зараз, нам не
подобається).
Цей список є суто суб’єктивним і не має останнього пункту.
Отже, розмова про глобальні трансформаційні процеси економіки для нас
почалася і продовжується не з того. Дуже багато ризиків знову не отримати
результату, який був би реально суттєвим. Тішить лише той факт, що у нас все
ще є шанс, якщо ми побажаємо ним скористатися.
Список використаної джерел:
1. Офіційний

веб-портал

ВРУ

–

Режим

доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws /show/896-93-%D0%BF - Постанова КМУ від 3
листопада 1993 р. N 896;
2. Портал

«Освітня

політика»

-

Режим

доступу:

http://education-

ua.org/ua/articles/1044-vikno-mozhlivostej-novogo-zakonu-pro-osvitu-10-shparinok

53

Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація економіки та права в умовах системних реформ України»

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Борисова Л.П., к.е.н.,доцент
Павлюк О.С., студентка ІV курсу,
Македонська М.В., студентка ІV курсу
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
В сучасних умовах глобалізації та загального прискорення науково-технічного
прогресу успішна діяльність будь - якого підприємства пов’язана з постійним
оновленням. Саме через нововведення фірми реалізують свій інноваційний
потенціал, що стає ключовим чинником успіху, якщо не єдиним засобом
виживання. Адже термін «інновація» у світовій економічній літературі
трактується як перетворення потенційного науково – технічного прогресу в
реальний, який втілюється в нових продуктах і технологіях [1].
Створення нових інноваційних структур – одне з основних завдань
економічної політики як економічно розвинених, так і країн, що розвиваються.
На жаль, події, що відбуваються останнім часом, в українській економіці
характеризується загальним спадом виробництва і конкурентоспроможності
продукції, зниженням зацікавленості більшості товаровиробників в проведенні
інноваційних заходів, а також практично повною відсутністю у державних
структур цілісної інноваційної політики.
Інноваційна діяльність є одним із ключових заходів по виведенню
підприємства з кризи, що пов’язана із залученням різних ресурсів, основними з
яких є інвестиції і витрати часу на наукові, інформаційні і технічні розробки та
технологічне освоєння масштабного виробництва нової продукції. Особливу
роль тут відіграє управлінський

персонал, його здатність розробляти і

ухвалювати інноваційні рішення.
Система інноваційного управління повинна бути спрямована на
формування ефективної політики нововведень, що дозволяє функціонувати,
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уникаючи кризових ситуацій і займати лідируючі позиції. Антикризова
програма підприємства є центральною ланкою антикризового управління,
ефективність якого визначається відсутністю ознак кризового стану та низькою
імовірністю банкрутства.
Ефективне

управління

інноваційним

процесом

неможливе

без

використання організаційно – економічних механізмів. Це пов’язано з
характерними для інноваційної діяльності умовами невизначеності, а саме,
існування небезпеки того, що нова продукція потерпить комерційну невдачу на
ринку. Одним із можливих шляхів вирішення цієї проблеми може стати
формування спеціальної інфраструктури [2, С.84 ]. Інноваційна інфраструктура
є організаційно-матеріальною, фінансово-кредитною та інформаційною базою
для створення умов, що сприяють ефективному розподілу засобів існування та
наданню послуг для розвитку інноваційної діяльності, технологічного процесу
комерціалізації науково-технічної продукції конкурентоздатних підприємств.
Одним з позитивних чинників розвитку інноваційних структур в державі
є розвиток підприємництва малого і середнього бізнесу, що допомагає
вирішувати проблеми зайнятості і соціальної стабільності суспільства та сприяє
вирішенню завдань інноваційної політики в рамках антикризового управління
держави в цілому.
Концептуальною основою забезпечення стабільності функціонування
підприємств в умовах динамічного економічного середовища, що несе ризики
виникнення кризових явищ, має стати науково обґрунтована інноваційна
стратегія підприємства, що закладається в основу майбутньої антикризової
програми.
Отже, політика антикризового управління, яка орієнтована на подолання
кризових ситуацій та запобігання їх появі у майбутньому, повинна передбачати
такі

заходи

як:

постійне

здійснення

моніторингу

фінансового

стану

підприємства з метою вчасного виявлення кризових явищ; використання
найбільш дієвих заходів із фінансової стабілізації підприємства; вдосконалення
управління фінансами на основі комплексу інноваційних заходів; впровадження
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або активізацію вже існуючих інноваційних процесів в усіх напрямах
господарської діяльності підприємства, таких як: - впровадження нових методів
виробництва; - виробництво нових, вдосконалених продуктів; - вихід на нові
ринки збуту продукції; - проведення реорганізації системи управління
підприємством; - розширення кола джерел фінансування підприємств[3, С.65 ].
Таким чином, задля уникнення загрози втрати конкурентоспроможності
підприємства і виникнення кризової ситуації, яка у найгіршому своєму прояві
загрожує

банкрутством,

необхідно

постійно

оновлювати

продукцію

і

виробництво. Будь-яке підприємство, що хоче вижити в умовах ринку,
зобов’язане

мати

в

розпорядженні

механізм

відновлення

і

володіти

процедурами інноваційного управління.
Список використаних джерел:
1. Єпіфанова І. Ю. Сутність антикризового управління підприємства
[Електронний ресурс] / І.Ю. Єпіфа" нова, Н.О. Оранська // Економіка та
суспільство. — 2016. — № 2. — С. 265—269. — Режим доступу:
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2. Зверук Л.А. Антикризове управління підприємством в умовах
інноваційного розвитку / Л.А. Зверук, Н.М.Давиденко // Міжнародний
науковий журнал «Інтернаука». – 2017. - №1(2). – С.69-75.
3. Шилова О.Ю. Розроблення антикризової програми підприємства в
умовах інноваційного шляху розвитку [Текст]: / О.Ю. Шилова // Маркетинг і
менеджмент інновацій. – 2013. - № 4. – 340 с.
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ДЕРЖАВНИЙ ВПЛИВ НА СТАН ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Михаліцька Н.Я., к.н.держ.упр., доц.,
доцент кафедри менеджменту
Цвайг Х.І., к.е.н, доц.,
доцент кафедри економіки та економічної безпеки,
Львівський державний університет внутрішніх справ,
м. Львів, Україна
Після світової фінансової кризи, яка болісно деформувала фінансовоекономічний стан підприємств України, та особливо внаслідок ворожих дій
Росії, яка окупувала частину території України – Автономну Республіку Крим і
місто Севастополь та розв'язала воєнну агресію на Сході України, виникла
необхідність створення нової системи забезпечення національної безпеки
України. Це передбачає нова Стратегія національної безпеки України,
затверджена Указом Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015
(далі – Стратегія)[1].
Серед актуальних загроз національній безпеці України Стратегією
визначені й відносно нові загрози економічній безпеці – корупція та
неефективна система державного управління; економічна криза, виснаження
фінансових ресурсів держави, зниження рівня життя населення; загрози
енергетичній безпеці, зокрема криміналізація та корумпованість енергетичної
сфери, недієва політика енергоефективності та енергозабезпечення; загрози
кібербезпеці і безпеці інформаційних ресурсів та ін.
Економічна безпека держави є інтегральною характеристикою стану
економічної системи, її здатності забезпечувати захищеність життєво важливих
інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, що передбачає
критичний аналіз стану низки підсистем – взаємопов’язаних структурних
складових (елементів). Це складна багатофакторна категорія, яка характеризує
змогу національної економіки до розширеного самовідтворення та сталого
розвитку з метою: збалансованого задоволення потреб населення з урахуванням
його

платоспроможного

різноманітних

чинників,

попиту;

протистояння

внутрішніх
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конкурентоспроможності

національної

економіки

у

світовій

системі

господарювання та розвитку сектору безпеки та оборони на достатньому рівні.
За змістом економічна безпека держави складається з:
1) виробничого, 2)демографічного, 3)енергетичного, 4) зовнішньоекономічного,
5) інвестиційно-інноваційного,

6) макроекономічного,

7) продовольчого,

8) соціального та 9) фінансового елементів.
За інструментальною (функціональною) ознакою в межах економічної
безпеки виокремлюються три базових елементи: а) економічна незалежність
(економічний суверенітет); б) стабільність і стійкість економіки; в) здатність
економіки до саморозвитку й прогресу.
За обсягом економічна безпека країни може трактуватися як поєднання
економічної безпеки держави, тобто безпеки макрорівня, і економічної безпеки
економічних суб’єктів, тобто безпеки мікрорівня [2].
Стратегічний курс України на європейську інтеграцію та європейські
принципи врядування слід сприймати не як самоціль, а як прагматичне
прагнення залучити вільні матеріальні та фінансові європейські ресурси для
соціально-економічного розвитку України. Не ми повинні галопом бігти в
Європу, а ресурси Європи – прямі інвестиції, – маємо привабити для їх
невпинного руху в Україну. При такій постановці проблеми зразу ж стають
зрозумілими основні цілі, на які необхідно орієнтувати реформу державного
управління для забезпечення економічної безпеки держави:
–

підвищення індексу сприйняття корупції та зниження рівня тіньової

економіки, як пов’язаних явищ;
–

зниження рівня інфляції до її природнього рівня;

–

запровадження механізмів захисту приватних інвестицій всіма

гілками влади та податковими механізмами;
–

створення для працездатного населення зацікавленості в роботі на

вітчизняних підприємствах, а не за кордоном, справедливе оподаткування
доходів всіх працюючих осіб.
Важливим напрямком удосконалення реформування системи державного
управління в Україні для забезпечення економічної безпеки є необхідність
переорієнтації роботи основних міністерств і відомств на розвиток реального
58

Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація економіки та права в умовах системних реформ України»

сектору економіки, а не на стимулювання хрематистики. Наприклад, у нас є
Міністерство економічного розвитку і торгівлі, проте в країні нема розвитку
реальних галузей економіки. Замість цього процвітає торгівля. Немов гриби
після дощу повиростали супермаркети, що торгують переважно імпортними
товарами. Паралельно збільшується імпорт товарів з інших країн, бо на їх
перепродажу можна без особливих зусиль «заробити» великі прибутки.
Наприклад, за даними НБУ перевищення імпорту товарів над їх експортом
склало 7008 млн. дол. США, що більш ніж у два рази перевищує аналогічний
показник у 2015 році (3455 млн. дол.).
Все це привело до того, що в Україні є Міністерство економічного
розвитку і торгівлі, є торгівля, яка супроводжується постійним зростанням цін,
але немає достатнього розвитку реального сектору економіки, безпека якого
потрапила у залежність переважно від зовнішньої торгівлі та кон’юнктури
світового ринку з його кризами та фінансовим пірамідами. Ця ситуація вказує
на те, що назріла потреба в радикальному реформуванні системи державного
управління економічною безпекою України у напрямку аристотелівського,
матеріалістичного бачення реальної економічної системи та національних
інтересів, а також поточних та стратегічних загроз цим інтересам. У цьому
відношенні має сенс звернути увагу на теорію про базис та надбудову,
розроблену класиками політичної економії.
Позбавляючись впливу хрематистики, доцільно сформувати систему
головних індикаторів, необхідних для визначення стану реальної економіки та
національних інтересів, а також поточних та стратегічних загроз цим інтересам.
Вирішення цього завдання дозволило б більш повно розкрити сутність
державного механізму економічної безпеки України та його складових,
обґрунтувати рекомендації щодо спрощення розрахунків рівня економічної
безпеки та підвищення їх оперативності на всіх рівнях.
Список використаних джерел:
1. Указ Президента України «Про Стратегію національної безпеки
України» від 26.05.2015 № 287/2015 р. [Електронний ресурс]: Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/287/2015
2. Сорокіна, В. В. Теоретико-правові засади економічної безпеки / В.В Сорокіна
// Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2016. – Вип.31 – С.205-217.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Борисова Л.П., к.е.н., доцент
Первелі Д.С. студенткаІІІ курсу
Передерій В.В., студент ІІІ курсу,
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
Під розвитком підприємства доцільно та виправдано розуміти процеси та
результати систематичних перетворень і трансформацій у всіх його підсистемах
відповідно до встановлених стратегічним вибором напрямків з метою
забезпечення сталої позитивної динаміки рівня якості організаційного
утворення. Це стосується і підприємств торгівлі. Стратегічною метою
управління сталим розвитком підприємства торгівлі є довготривале управління
його розвитком із позитивним максимально можливим результатом [3, с. 34].
Ефективність

управління

розвитком підприємств

торгівлі

істотно

залежить від чинників середовища, що на них впливають. Підприємства
торгівлі мають здійснювати постійний моніторинг за ринковим середовищем,
досліджувати чинники внутрішнього і зовнішнього впливу на торговельну
діяльність, прогнозувати зміни ринкової кон'юнктури споживчого ринку тощо.
Соціально-економічні процеси, що відбуваються в економіці України,
сприяють розвитку нових організаційних форм взаємовідносин між суб'єктами
торговельної сфери та іншими контрагентами, що також посилює вплив на
формування середовища господарювання і зумовлює необхідність розроблення
та впровадження механізмів регулювання розвитку підприємств торгівлі.
Використання господарських механізмів проявляється у взаємодії елементів
внутрішнього середовища підприємств торгівлі із зовнішнім середовищем та
забезпечує перспективи їх розвитку через організаційно-економічні зв'язки та
способи взаємодії суб'єкта господарювання з таким середовищем [5, с. 8].
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У сучасних умовах посилюється ступінь залежності підприємств торгівлі
від стану зовнішнього середовища, що проявляється у мінливості властивостей
та характеру впливу зовнішнього оточення на господарські процеси суб'єктів
торговельної

сфери.

господарювання

Проведення

підприємств

досліджень

торгівлі

є

зовнішнього

середовища

важкоформалізованим

етапом

оцінювання економічної кон'юнктури. Об'єктивність та якість проведення цього
оцінювання визначаються, з одного боку, ступенем доступу до інформації, а з
іншого - особистими характеристиками фахівця, який її здійснює, його
економічною інтуїцією, спроможністю до аналізу та синтезу, виявлення
причинно-наслідкових зв'язків та формування на цій основі власних суджень і
висновків [1, с. 218].
У процесі формування середовища господарювання підприємств торгівлі
важливим є визначення внутрішніх чинників впливу на розвиток суб'єктів
господарювання торговельної сфери та умов, що дають змогу постійно
удосконалювати операційну діяльність підприємств торгівлі. Цими умовами є:
здібність

забезпечувати

внутрішню

гнучкість

торговельного

процесу,

використання сучасних технологій торгівлі, здібність планування і управління
рішеннями,

адекватних

змінам

цілей

підприємств

торгівлі,

здатність

забезпечувати конкурентоспроможність на споживчому ринку, ефективне
використання інвестиційних можливостей, здібність до найбільш повної
реалізації власних стратегічних задумів тощо [2, с. 112].
Реалізація концепції розвитку підприємств торгівлі має забезпечуватися
через впровадження відповідних механізмів. Категорію "механізм управління"
розглядають як один з основних елементів системи адаптації суб'єктів
господарювання до умов зовнішнього середовища, орієнтований на пошук і
реалізацію потенційних можливостей підприємств, що забезпечать їх сталий
розвиток та виживання[1, с. 220].
Висновки:

Формування

середовища

господарювання

підприємств

торгівлі здійснюється через відповідні організаційно-економічні механізми
управління їх розвитком. Важливого значення при цьому набуває система
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моніторингу за внутрішніми і зовнішніми чинниками впливу на господарську
діяльність підприємств торгівлі. Забезпечення розвитку підприємств торгівлі
реалізується через відповідні механізми та концептуальні підходи до системи
управління, впровадження яких дає змогу здійснити економічну діагностику
результатів господарської діяльності підприємств торгівлі, дослідити недоліки
та визначити резерви в операційній діяльності і на цій основі розробити
концепцію розвитку підприємств торгівлі. Необхідна подальша оптимізація
методів управління розвитком підприємств торгівлі.
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МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ В РАМКАХ СУЧАСНИХ
ЕКОНОМІЧНИХ РЕАЛІЙ
Борисова Л.П., к.е.н., доцент
Подгорна А.С., студентка ІІІ курсу,
Хомишин П.І., студент ІІІ курсу
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
Маркетинг – це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств,
установ,

організацій

шляхом

формування

попиту

та

максимального

задоволення потреб споживачів.
Тому кожна організація старається максимально зацікавити свою
аудиторію, нав’язавши їй необхідність купівлі товару саме цієї організації. У
час, коли існує база методів, до яких вже звикла аудиторія, створюються нові
погляди на рекламу. І аудиторія у вигляді потенційних клієнтів починає більше
звертати увагу на звичайні відгуки про товар або послугу.
На сьогодні споживачі все більше починають довіряти відгукам та
коментарям, і це дуже міцно пов’язано із розвитком соціальних мереж та
інтернету. Для створення відгуків, рейтингів товарів і послуг було створено
безліч тематичних сайтів, таких як: Irecommend, Flamp, Otzovik. Також велику
довіру мають рейтинги, зіставлені на базі Booking.com, Google та інших.
Найдені дані використовуються як основа вибору споживача: позитивні
відгуки полегшують та прискорюють процес прийняття рішень, а негативні
можуть зробити навіть найкращій маркетинговий план зовсім малоефективним.
До цього всього можна підібрати загальну назву «сарафанного радіо» у
мережі, і тут постає наше головне питання: чи потрібно компаніям
підстроюватися під нові умови?
Ми живемо в світі, де одне повідомлення може набрати десятки
коментарів, сотні лайків, де одна необдумана фраза може змінити відношення
до бренду.
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Звісно, компаніям для відповідного функціонування необхідно «грати» за
новими правилами. А тому вони мають впроваджувати такі методи:
1. Проводити регулярній моніторинг відгуків в соціальних мережах та на
сайтах.
2. Відстежувати всіх тих, хто розповідає про ваш бренд (за допомогою
CRM платформи).
3. Відповідати людям на відгуки, які б вони не були.
4. Працювати з масивом даних.
Компанії, які активно використовують ці всі методи в своїй стратегії,
складають мінімум три види списків:
-

Чемпіони: постійно задоволені та лояльні клієнти.

-

Прихильники бренду: люди, які активно займаються пропагандою вашої

марки.
-

Виклики: незадоволені клієнти, як можуть як і зашкодити бізнесу, так і

представити його у вигідному світлі.
Аналізувати активність «чемпіонів» слід задля оцінки їх впливу. Чи
багато у них послідовників, та яка у них активність в соціальних мережах? Чи
можемо ми побудувати з ними взаємовигідні відношення з метою просування
бренду?
Слідкувати за прихильниками бренду слід для підтримки їх лояльності.
Вони мають відчувати себе особливими, щоб у них не з’явилось бажання піти
до конкурентів.
На незадоволених клієнтів слід звернути особливу увагу. Чи

можна

назвати їх коментарі щирими та обґрунтованими? Якщо так, то компанія
повинна зробити все можливе, щоб виправити існуючу проблему. Бренду слід
визначити, як їм поступати з викликами, щоб перетворити їх або в нейтральних
клієнтів, або в чемпіонів.
Компанії, які реагують на відгуки, можуть почати процес формулювання
спільнот. Найкращій варіант - це зібрати групу людей, які є щирими
прихильниками вашого бренду, організувати захід для їх живого спілкування,
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запропонувати їм брендовий хештег, якій вони зможуть використовувати в
соціальних мережах. Такі заходи покращують лояльність клієнтів, вони будуть
отримувати щире задоволення від просування вашого бренду, що збільшить
його ефективність.
Подібні групи – це найкращі PR команди. Її учасники можуть зробити для
бренда більше, аніж відділ маркетингу або ж рекламне агентство.
Також цей варіант допоможе вам значно зекономити на різноманітних
послугах маркетингових та рекламних агентств.
Висновок. На сьогодні, в період розвитку інформаційних технологій та
соціальних мереж, люди все більше починають звертати увагу на відгуки і
коментарі про товар, ніж на його рекламу. Тому компаніям слід активно
аналізувати та використовувати подібні дані, які є у вільному доступі у
всесвітній павутині. Адже правильний аналіз та адекватне використання
отриманого масиву даних може відчутно покращити становище даної
організації на ринку. Також при компетентному використані даних можна
зменшити витрати, пов’язані із рекламою.
Список використаних джерел:
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КАДРОВА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМСТВА
Столяренко О.О., викладач
кафедри економіки та економічної безпеки
Львівський державний університет внутрішніх справ
Кадрова безпека є вагомою складовою економічної безпеки. Оцінка рівня
економічної безпеки підприємства полягає в кількісному та якісному аналізі
функціональних складових економічної безпеки в поточному періоді та
моніторингу рівня економічного потенціалу підприємства, який показує
відповідність стану економічної безпеки обраній стратегії. До аналізу
поточного стану економічної безпеки відноситься: фінансова, технологічна,
кадрова.
Таблиця 1
Показники кадрової безпеки
Показники
кадрової безпеки

Значення показника

Нормативне
значення

Коефіцієнт
укомплектованості
кадрами, Кук

Розраховується як відношення фактичної
чисельності працівників до чисельності працівників
згідно штатним розписом

1

Рівень кваліфікації
та потенціалу
персоналу, Кп

Здійснюється на основі аналізу перекваліфікації 1-5
кадрів аналітично-експертним методом на основі
бальної шкали від 1 до 5,
1- не проводиться перекваліфікації взагалі,
2- проводиться одинична перекваліфікація кадрів,
3-проводиться часткова перекваліфікація кадрів,
4- проводиться значна кількість перекваліфікація
кадрів з вивченням іноземних мов,
5- проводиться значна кількість перекваліфікація
кадрів з вивченням іноземних мов та стажування
працівників за кордоном.

Охорона безпека,
Об

Здійснюється на основі аналізу охорони праці на 1-5
підприємстві аналітично-експертним методом на
основі бальної шкали від 1 до 5.

Ваговий коефіцієнт 0,09
*Розроблено автором

Розглянемо кадрову безпеку на прикладі цементної галузі. Цементна
промисловість — матеріаломістка галузь, тому цементні заводи розміщують у
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районах видобування сировини. При виробництві 1 т клінкеру (напівфабрикату
цементу) витрачається 1,5 т карбонатних порід (мергелю, доломіту, вапняків,
крейди) і майже 0,5 т глини. Виробництво цементу в Україні в квітні 2016 року
щодо квітня 2015-го збільшилося на 37,6%, до 820 тис. т. [1].
Рiвень

квалiфiкацiї

працівників

ПАТ

«Івано-Франківськцемент»

товариства дозволяє здiйснювати операцiйну поточну дiяльнiсть у виконаннi
контрактних зобов'язань.На підприємстві застосовують наступні заходи для
підвищення кваліфікації працівників протягом 2011-2016 років [2]:
- забезпечення пристосування професійної кваліфікації до нових
тенденцій в технічному і професійному розвитку шляхом проведення
навчальних заходів, які супроводжують трудовий процес, переважно на самих
підприємствах;
- підготовку професійних навичок, з переходом на більш високу ступінь
кваліфікації в якості фахівців і керівного персоналу середньої ланки, шляхом
відвідування курсів на підприємстві, при навчальному центрі, що обслуговує
безліч підприємств, або в професійній школі.
На ПАТ «Волинь-цемент» значна увага на підприємстві приділяється

питання підготовки кадрів та підвищення кваліфікації працівників. Оволодіння
суміжними

професіями,

підвищення

кваліфікаційного

рівня

персоналу,

корпоративні тренінги, започатковані на підприємстві курси іноземних мов,
залучення для проходження виробничої практики студентів учбових закладів
різних рівнів акредитації - ось неповний перелік заходів розробленої на
підприємстві кадрової політики [3].
За високий професіоналізм Міжнародна кадрова академія нагородила
колектив підприємства «Орденом Пошани». За вагомий внесок в соціальноекономічний розвиток області, трудовий колектив ПАТ був неодноразово
занесений на обласну дошку пошани, нагороджувався дипломами
почесними

грамотами

Кам'янець-Подільської

та

райдержадміністрації та

райради. Підприємство є одним із найбільших «донорів» Хмельницької області
щодо поповнення державного та місцевих бюджетів і цільових фондів [2].
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Основними загрозами макрооточення для економічної безпеки та
кадрової безпеки підприємств цементної галузі є: зменшення чисельності
населення та збільшення зовнішньої міграції, що призведе до зменшення
потенційних

покупців цементної

продукції

та зменшення

працівників

заводів;ріст рівня інфляції є ризиком зменшення попиту на цементну
продукцію;зменшення кількості студентів вищих навчальних заходів, що може
стати потенційною загрозою зменшення професійного персоналу.
Проведемо аналіз впливу на виробництво портландцементу, цементу
глиноземистого, цементу без клінкерного, шлакового і цементу гідравлічного
подібного, зовнішнього середовища, а зокрема: чисельності населення; рівень
інфляції; випущених фахівців з ВНЗ III – IV рівня акредитації; видобутку
вапняку, флюсу вапняковий та інший вапняковий камінь для виготовлення
вапна і цементу.
За результатами багатофакторного кросфекшн панельного регресійного
аналізу доведено, що існує міцний зв’язок між зовнішнім середовищем та
показниками виробництва цементної продукції (логарифмовані дані впродовж
2011-2016 років) Про це свідчить показники кореляції (R=0,841), скоригований
коефіцієнт детермінації R2 =0, 632 та критерій Фішера F(1,26)=60,023.
Y=3673,8+ 0,29X1+0,27X2+0,58*X3+0,43*X4
R=0,841, R2 =0, 632,F(1,26)=60,023
Таким чином, помітно істотний вплив зовнішнього середовища на
кадрову безпеку та економічну безпеку загалом.
Список використаних джерел:
1. Офіційний сайт Держкомстат України [Електронний ресурс]. - Режим
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ
Колеснікова К. С. к.е.н., доцент
Маліновська І. А., студентка IIIкурсу,
Стоянова Т.М., студентка ІV курсу,
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
Розвиток незалежної України об'єктивно вимагає входження їх у світове
господарство на організаційно-економічних засадах ринкових взаємин за
принципами рівноправності і побудови взаємної вигоди спільними зусиллями.
У разі формування сучасної моделі міжнародного поділу праці, в основі
якої їх може становити якісно оновлена технологічна база виробництва,
Україна

повинна

поступово,

цілеспрямовано

розв'язувати

проблеми

ефективного участі у цій системі, використовуючи зовнішньоекономічні зв'язки
для реалізації національних економічних інтересів.
За кількісними характеристиками і потужностями продуктивних сил
Україна може бути достойним партнером на світових економічних зв'язках.
Наявний науково-технічний потенціал дасть змогу Україні за сприятливих умов
утримати передові позиції у світовій науці з цілого ряду науково-технічних
процесів та напрямів і проводити незалежну економічну політику вмикання до
системи світогосподарських зв'язків.[1,c.27]
Однак Україна ще не сформувала новий шлях розвитку, заснований на
інноваціях і ефективному використанні інтелектуальної власності. Частка
промислових підприємств, на яких впроваджуються інновації, становить 10 %,
тоді як у розвинутих країнах нормою вважається 60–80 %. У зв’язку з цим
необхідно підсилити роль держави в регулюванні інноваційної діяльності, а
саме: стимулювати створення необхідних умов для формування і розвитку
середовища генерації знань, реалізації повного інноваційного циклу, а також
налагодження каналів для дифузії інновацій. В умовах обмеженості всіх видів
ресурсів і при постійній загрозі випередження зі сторони конкурентів все більш
істотну роль відіграє можливість своєчасного адекватного визначення
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перспективності тих чи інших наукових досліджень і моделювання процесу
впровадження результатів науково-дослідної діяльності в українську економіку
з урахуванням динамічних змін глобального світу.[2]
Одним з основних негативних наслідків глобалізації є посилення і
наростання масштабів екологічних проблем, до найважливіших з яких
відносяться забруднення навколишнього середовища, руйнування її елементів і
нехватка ресурсів для економічної діяльності: вони стали усвідомлюватися як
загроза для самого життя і можливостей розвитку теперішнього і наступних
поколінь.
Загальні передумовами глобалізації є такі рушійні сили, як виробничі,
організаційні, політичні, соціально-культурні, економічні. Все це знайшло
відображення в різкому зростанні масштабів виробництва, використанні
високих наукомістких технологій, модифікації транспорту і зв’язку, скороченні
транспортних

витрат,

появі

нових

інформаційних

та

комунікаційних

технологій, нових дійових осіб на світовій арені, ослабленні державних
кордонів,

ролі

звичок

і

традицій,

впровадженні

єдиних

критеріїв

макроекономічної політики, уніфікації вимог до податкової, регіональної,
аграрної, антимонопольної політики, лібералізації господарського життя,
міжнародної економічної інтеграції.
В умовах глобалізації формується відповідне економічне середовище, що
функціонує на базі спільних принципів та правил, розвиваються коопераційні і
асоціативні зв'язки і відносини, посилюється взаємозалежність суб’єктів
світового господарства. Однак, з іншого боку, зростає уразливість національних
економік від процесів, що протікають у світовій економіці. Йде процес
розшарування і диференціації світогосподарського простору, виникають
підсистеми, заповнені тіньовими відноси нами.
Перехід до інноваційної моделі розвитку зовнішньоекономічних зв’язків
протікає досить не рівномірно, стаючи додатковим аспектом посилення
диференціації у світовому господарстві. Складаються передумови зростання
нестійкості світогосподарської системи. Все це створює необхідність адаптації
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національних соціальноекономічних систем до нових су перечливих умов
глобалізації світової економіки через зміни в суспільній свідомості, інститутах,
відхід від стереотипів економічної поведінки, а також прийняття адекватних
захисних заходів.
На перше місце висувається здатність держави забезпечити сприятливі
умови для діяльності національних господарюючих суб’єктів, а також
стратегічне маневрування в світогосподарській системі, що змінюється. У
зв’язку з цим завданням будьякої держави стає не боротьба з об’єктивними
тенден ціями глобалізації світової економіки, а вміння отримувати користь із
зазначених процесів.
Глобалізація як вища фаза інтернаціоналізації економічного життя в
сучасних умовах об’єктивно створює передумови для трансформації політики
протекціонізму. На цей час посилення протекціоністського режиму провідних
країн світу щодо зарубіжних конкурентів має свої об’єктивні межі, пов’язані з
їх більш фундаментальним, довготривалим, стратегічним прагненням до
загальної лібе ралізації міжнародної торгівлі і розширенням економічного поля
діяльності їх корпоративного бізнесу.
Для успішної інтеграції України в глобалізаційне поле світового
господарства необхідна довгострокова зовнішньоекономічна стратегія. У сфері
зовнішньоекономічної політики до теперішнього часу втрачена і не відновлена
необхідна комплексність і системність в діяльності відповідних державних
органів країни. В умовах наростання в країні фінансово-економічної кризи,
загострення соціально-економічних проблем і намагань зі сторони центру
вирішувати їх на вибірній основі цілком можливим стає посилення протиріч
між центром і регіонами і, навіть посилення сепаратистських тенденцій. [3,c.72]
Українська стратегія глобалізації не повинна бути однобокою, що зачіпає
яку-небудь одну сферу – економіку, торгівлю, фінанси, вона повинна бути
комплексною. Нова глобалізаційна стратегія розвитку на майбутнє повинна
будуватися на науково обґрунтованій національній стратегії розвитку, що
враховує загальносвітові проблеми. Глобалізація ставить Україну перед
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проблемою самовизначення цілей розвитку і місця в сучасному світі – чи буде
це

експортно-сировинна

модель

розвитку,

чи

модель

повноправного

партнерства на світовій арені. Стратегія адаптації України до процесів
глобалізації включає взаємопов’язані стратегії, реалізовані державою залежно
від ступеня інтенсивності впливу глобалізаційних чинників на національну
економіку. Зокрема, в Україні доцільна реалізація стратегії стимулювання
процесів глобалізації.
Очевидно, що Україна включена у глобалізаційні процеси дуже
незначною мірою. Це пов’язано з тим, що Україна – досить замкнена країна,
яка не є інтегрованою до міжнародних економічних і дуже специфічно
інтегрована до міжнародних політичних відносин. Безумовно, не можна бути
вільним від глобалізації тоді, коли глобалізація прогресує. Тому, звичайно,
прояви глобалізації впливають і на нас. Проте, якщо розглядати позитивну і
негативну сторони глобалізації, то Україна здебільшого не використовує
позитиви, зазнаючи натомість впливу від негативів глобалізації [4].
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Клочко // Економіка України. – 2011. – № 9. – С. 27–37.
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системи / І. В. Шкодіна // Еконо міка України. – 2012. – № 9. – С. 70–77.
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КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
Кошельок Г.В., к.е.н., доц.
Чаплинська О.О., студентка V курсу,
Одеський національний економічний університет,
м. Одеса, Україна
На вітчизняних підприємствах все більше уваги приділяється системі
ключових показників ефективності (KPI), під якою розуміють фінансову та
нефінансову систему оцінки, яка допомагає організації визначити досягнення
стратегічних

цілей.

Використання

даної

системи

надає

підприємству

можливість оцінити свій стан і допомогти у формуванні стратегії. КПІ дозволяє
проводити контроль ділової активності в реальному часі. Дуже часто показники
ефективності використовуються для оцінки отримання вигоди від складних
величин, наприклад, таких як розвиток лідерства, зобов'язання, обслуговування
та задоволення.
Дана технологія мотивації, яка базується на системі ключових показників
діяльності компанії, отримала своє поширення на підприємствах США і
Західної Європи, а так само є відносно новою для країн пострадянського
простору [1].
У вас є сумніви з приводу того, що всі ваші співробітники працюють на
досягнення цілей компанії? Можливо ви втрачаєте впевненість, що персонал
використовує весь потенціал в роботі? Дані думки підтверджуються тим, що
співробітники не виявляють ініціативу, а тільки лають керівництво і працюють
абияк. Такі думки відвідували і відвідуватимуть багатьох керівників. Так в
чому ж полягає причина? Які причини гасять інтерес людей до роботи? Чому
вони не бажають розділяти мети компанії і не прагнуть до їх звершень? На ці
питання можна дати дві відповіді:
– службовці не мають чітких орієнтирів в роботі;
– відсутність стимулу і мотивації [2].
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Можна сказати: це дві складові одного цілого. У багатьох підручниках з
управління можна знайти інформацію, про те що перед працівником повинна
стояти чітка мета, а так само мати стимули для її досягнення. З тими
категоріями працівників, чию працю можна виміряти певними одиницями,
особливих питань не виникає. Економісти давно знайшли перевірені відрядну,
відрядно-преміальну і акордно-преміальну системи оплати праці.
Але як бути з тією категорією працівників, роботу яких неможливо
виміряти, і які не мають прямого впливу на основні показники ефективності?
У цьому дослідженні і піде мова про те, як вибудувати систему цілей для
співробітників вищого і середнього рівня і розробити комплекс стимулів, що
спонукають досягати цих цілей. Отже, як зорієнтувати персонал на досягнення
цілей компанії і підвищити інтерес до роботи?
Для того, щоб інтереси співробітників збігалися з інтересами компанії,
необхідно розробити і впровадити систему мотивації персоналу, що базується
на ключових показниках діяльності, яка складається з наступних підсистем:
1. Матеріальна мотивація (стимули, які спрямовані на задоволення
матеріальних потреб (премії та інші матеріальні заохочення співробітників).
2. Нематеріальна мотивація (стимули, які спрямовані на задоволення не
матеріальні потреби (кар'єрний і професійний ріст, та розвиток).
3. Персональна відповідальність і контроль [3, с. 307].
Для створення підсистеми розробляється комплекс ключових показників
діяльності компанії та проводиться їх «прив’язка» до керівників підрозділів і
кінцевих виконавців. Створення такої системи необхідно, щоб фокусувати
роботу кожного співробітника на досягнення поставлених цілей. Ефективність
роботи цієї підсистеми посилюється, якщо досягнення цілей буде стимульоване
за допомогою інших складових цієї системи.
Таким чином, ми бачимо, що найбільш складним, а так само
незрозумілим і маловивченим з вище сказаного залишається тільки комплекс
ключових показників діяльності компанії. або як його називають в західних
джерелах Key Performance Indicators – KPI. В процесі розробки системи
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мотивації персоналу з використанням КРІ на підприємстві, пропонуємо
дотримуватись таких етапів.
Етап 1. Розроблення проекту впровадження KPI: створення спеціальної
робочої

групи;

розроблення

календарного

плану

заходів;

визначення

проміжних і кінцевих результатів та відповідної винагороди учасників.
Етап 2. Формування стратегії, місії, цілей компанії та їх перенесення на
нижчі рівні організації. Це основоположний елемент для розвитку системи
мотивації за KPI. Від того, наскільки правильно і точно визначена стратегія
компанії,

залежить

подальший

процес

розробки

KPI

та

їх

успішне

впровадження. Стратегія компанії повинна бути поділена на конкретні
стратегічні напрямки, в межах яких виділені завдання для окремих структурних
підрозділів. Одним із ефективних методів визначення стратегії та цілей
компанії є побудова дерева цілей. За допомогою розробки системи мотивації
персоналу на основі КРІ можна не просто ефективно мотивувати персонал, але і
на 100% сфокусувати його діяльність на досягненні стратегічних цілей
компанії.
Етап 3. Визначення переліку підрозділів у структурі підприємства, для
яких буде формуватися мотиваційна схема, та визначення конкретних цілей для
даних підрозділів.
Етап 4. Розробка та визначення порядку розрахунку ключових показників
ефективності для основних підрозділів. Необхідно сконцентруватися лише на
найбільш важливих показниках, відсікаючи всі другорядні, скорочуючи їх
кількість до так званих «ключових». А також, обрані КРІ повинні стимулювати
співробітників на виконання відповідних дій [5, с. 237].
Етап 5. Визначення формули, за якою буде здійснюватися розрахунок
заробітної плати, а також співвідношення «фіксованої частини» та «змінної
частини» у заробітній платі. Змінна частина грошової винагороди повинна
становити не менше 30% від окладу працівника. Існують різні варіанти
розрахунку заробітної плати за КРІ [4, с. 215].
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Відповідно до проведених розрахунків передбачається, що впровадження
запропонованої системи оплати праці з використанням показників КРІ
дозволить досягнути наступних цілей:
1. Провести оптимізацію чисельності адміністративно-управлінського
персоналу.
2. Ввести контроль за ефективним використанням робочого часу, що у
свою чергу дозволить більш оперативно вирішувати поставлені задачі.
3. Виключити дублювання функцій між різними відділами.
4. Ввести засади конкуренції між робітниками щодо виконання нових
задач.
5. Оптимізувати витрати підприємства за статтею «Витрат на оплату
праці» за рахунок вище перерахованих напрямків.
Список використаних джерел:
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2. Дубовська О.В. Теоретичні засади заробітної плати як соціальноекономічної категорії / Дубовська О.В. [Електроннийресурс]/ Доступ до ресурсу
http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/4.1/110.pdf
3. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями
підвищення: [монографія / за заг. ред.О.Г. Янкового]. – Одеса: Атлант 2013. –
470 с.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
Котлубай В.О., к.е.н.,доцент
Національний університет "Одеська юридична академія
Шишман М.В., студентка ІІІ курсу,
Іванова О.О., студентка ІІІ курсу,
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
Економічна трансформація - це безперервний процес видозмін, серед
яких розрізняють разові, дискретні та систематичні. Трансформація у вузькому
сенсі (разові та дискретні зміни) - перехідний період (перехідна економіка,
трансформаційна економіка «у вузькому розумінні») - обмежений в часі процес,
який визначається поворотними подіями в суспільстві, полягає в переході від
одного рівноважного стану до іншого. Тоді як трансформація в широкому сенсі
(систематичні зміни) - це не обмежений в часі постійний процес перетворень
системи, її елементів, зв'язків і відносин між ними[2].
Найкраще визначати стан економіки на основі певних економічних
моделей. Моделювання - це спосіб теоретичних чи практичних дій спрямованих
на створення моделі. Модель - образ реального об’єкта у матеріальній чи
ідеальній формах, який відображає суттєві властивості модельованого об’єкту,
процесу чи явища і заміщує його у ході дослідження чи управління.
Головною метою ринкової трансформації економіки України є:
–

Створення надійного фундаменту зростання добробуту населення.

–

Стимулювання швидкого економічного зростання.

–

Підвищення продуктивності праці.

–

Досягнення

світового

рівня

ефективності

використання

матеріальних ресурсів через запровадження новітніх технологій.
–

Вироблення достатніх обсягів продукції, яка користується попитом;

–

Забезпечення високої якості товарів та послуг.

–

Створення умов для зростання реальних доходів- населення.
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Аналізуючи стан й перспективи розвитку економічної системи України,
слід відзначити, що за роки незалежності не вдалося створити економічну
систему,

здатну

забезпечити

прогресивний

розвиток

країни;

процес

суверенізації було обмежено здобуттям зовнішніх політичних атрибутів (40%
покриття дефіциту державного бюджету припадає на зовнішні джерела);
серйозну загрозу для безпеки держави становлять «тінізація» та криміналізація
економіки (тіньовий сектор становить до 50% економіки).
Серед

причин

економічної

кризи

в

Україні

є

відсутність

або

нерозвиненість багатьох необхідних інститутів (інститут - це порядок,
закріплений у формі закону або установи, це створені людьми норми, правила
поведінки, які структурують політичні, економічні і соціальні взаємодії), які
опосередковують зв’язки між ринком, державою і суспільством. В Україні не
сформовано ефективних механізмів взаємодії держави і ринку. Держава
неохоче підтримає бізнес, а бізнес здебільшого обходить інтереси держави.
Відбувається боротьба груп інтересів. Ці групи отримують можливість прямо
впливати на розробку законотворчих і урядових документів. Нині бізнесмени
іронізують, що найбільш доходними із існуючих цінних паперів є постанови
уряду. Інвестиції в лобізм є високопродуктивними і підтверджують тезу
інституціоналізму про наявність “ренто орієнтованої поведінки” [2].
На думку деяких дослідників, найістотнішою перешкодою на шляху
перехідного періоду є відсутність справжньої системи чітко визначених прав на
власність, яка є одним із фундаментальних компонентів організаційної
інфраструктури ринкової економіки і водночас життєво необхідною умовою
виникнення і розвитку нового стабілізуючого сектора класу малого та
середнього підприємництва. Для швидкої й ефективної передачі державного
майна у приватні руки розроблено нові методи та схеми приватизації. Одним із
таких методів у країнах Центральної та Східної Європи, що передбачав
передачу

державного

майна

приватному

приватизації. [3].
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Висновки: Економічна трансформація - це безперервний процес видозмін,
серед яких розрізняють. Трансформація в широкому сенсі (систематичні зміни)
- це не обмежений в часі постійний процес перетворень системи, її елементів,
зв'язків і відносин між ними В процесі економічної трансформації в Україні
відбувся перехід до ринкової економіки, до її певної моделі. Аналізуючи стан й
перспективи розвитку економічної системи України, слід відзначити, що за
роки

незалежності

не

вдалося

створити

економічну

систему,

здатну

забезпечити прогресивний розвиток країни. До негативних чинників розвитку
економіки можна віднести тінізація та криміналізація економіки, відсутність
або нерозвиненість багатьох необхідних інститутів, які опосередковують
зв’язки між ринком, державою і суспільством, відсутність справжньої системи
чітко визначених прав на власність.
Список використаних джерел:
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
ЕКОНОМІКИ
Бурлаченко Д.М., викладач
Карайван А.В., студенткаІІІ курсу,
Шишман М.В., студенткаІІІ курсу,
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
Трансформація у вузькому сенсі (разові та дискретні зміни) – перехідний
період (перехідна економіка, трансформаційна економіка «у вузькому
розумінні») – обмежений в часі процес, який визначається поворотними
подіями в суспільстві, полягає в переході від одного рівноважного стану до
іншого. Тоді як трансформація в широкому сенсі (систематичні зміни) – це не
обмежений в час і постійний процес перетворень системи, її елементів, зв’язків
і відносин між ними[2, С. 24 ].
Найкраще визначати стан економіки на основі певних економічних
моделей. Моделювання – це спосіб теоретичних чи практичних дій
спрямованих на створення моделі. Модель – образ реального об’єкта у
матеріальній чи ідеальній формах, який відображає суттєві властивості
модельованого об’єкту, процесу чи явища і заміщує його у ході дослідження чи
управління.
В Україні відбувся перехід до ринкової економіки, до її певної моделі.
Визначальним аспектом при характеристиці типу економічної системи є
власність на засоби виробництва. Для ринкової економіки та ринкової
економічної системи основним, домінуючим типом власності є приватна.
Проведення приватизації в Україні – не мета, а засіб підвищення
продуктивності праці й ефективності виробництва [1, С. 4 ].
Головною метою ринкової трансформації економіки України є:
– створення надійного фундаменту зростання добробуту населення;
– стимулювання швидкого економічного зростання;
80

Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація економіки та права в умовах системних реформ України»

– підвищення продуктивності праці;
- досягнення світового рівня ефективності використання матеріальних
ресурсів через запровадження новітніх технологій;
– вироблення достатніх обсягів продукції, яка користується попитом;
– забезпечення високої якості товарів та послуг;
– створення умов для зростання реальних доходів населення.
Аналізуючи стан й перспективи розвитку економічної системи України,
слід відзначити, що за роки незалежності не вдалося створити економічну
систему,

здатну

забезпечити

прогресивний

розвиток

країни;

процес

суверенізації було обмежено здобуттям зовнішніх політичних атрибутів (40%
покриття дефіциту державного бюджету припадає на зовнішні джерела);
серйозну загрозу для безпеки держави становлять «тінізація» та криміналізація
економіки (тіньовий сектор становить до 50% економіки) [ 1, С.5 ].
Серед

причин

економічної

кризи

в

Україні

є

відсутність

або

нерозвиненість багатьох необхідних інститутів (інститут – це порядок,
закріплений у формі закону або установи, це створені людьми норми, правила
поведінки, які структурують політичні, економічні і соціальні взаємодії), які
опосередковують зв’язки між ринком, державою і суспільством. В Україні не
сформовано ефективних механізмів взаємодії держави і ринку. Держава
неохоче підтримає бізнес, а бізнес здебільшого обходить інтереси держави.
Відбувається боротьба груп інтересів. Ці групи отримують можливість прямо
впливати на розробку законотворчих і урядових документів. Нині бізнесмени
іронізують, що найбільш доходними із існуючих цінних паперів є постанови
Уряду. Інвестиції в лобізм є високопродуктивними і підтверджують тезу
інституціоналізму про наявність «рентоорієнтованої поведінки» [2,С.30].
На думку деяких дослідників, найістотнішою перешкодою на шляху
перехідного періоду є відсутність справжньої системи чітко визначених прав на
власність, яка є одним із фундаментальних компонентів організаційної
інфраструктури ринкової економіки і водночас життєво необхідною умовою
виникнення і розвитку нового стабілізуючого сектора класу малого та
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середнього підприємництва. Для швидкої й ефективної передачі державного
майна у приватні руки розроблено нові методи та схеми приватизації. Одним із
таких методів у країнах Центральної та Східної Європи, що передбачав
передачу державного майна приватному сектору, став метод малої приватизації
[3, С. 12].
Висновки. Економічна трансформація – це безперервний процес
видозмін. Трансформація (систематичні зміни), в широкому сенсі,

– це не

обмежений в часі постійний процес перетворень системи, її елементів, зв’язків і
відносин між ними В процесі економічної трансформації в Україні відбувся
перехід до ринкової економіки, до її певної моделі. Аналізуючи стан й
перспективи розвитку економічної системи України, слід відзначити, що за
роки

незалежності

не

вдалося

створити

економічну

систему,

здатну

забезпечити прогресивний розвиток країни. До негативних чинників розвитку
економіки можна віднести тінізація та криміналізація економіки, відсутність
або нерозвиненість багатьох необхідних інститутів, які опосередковують
зв’язки між ринком, державою і суспільством, відсутність справжньої системи
чітко визначених прав на власність.
Список використаних джерел:
1. Бочан І.О. Системна трансформація економіки України та шляхи
подолання кризових явищ: інституціональний підхід. – Вісник економіки
транспорту і промисловості.- 2016.- № 29. – С. 4-5
2. Сотула О.В. Перехідні і трансформаційні процеси в економіці України.
– Збірник науково-технічних праць Черкаського національного університету
імені Богдана Хмельницького. – 2016. – С.24-30
3. Зілгалова О.А.

Особливості розвитку трансформаційних економік.-
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4. Башинська М.І. Основні форми і методи забезпечення економічної
безпеки машинобудівного комплексу / Башинська М.І., Редьква О.З // Глобальні
та національні проблеми економіки – 2016- Випуск 13. – С.184-188.
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СЕКЦІЯ 2. РОЗВИТОК ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА
СТРАХУВАННЯ.
АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ
Бахчеван Е.В., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Данько Т.О., спеціаліст вищої категорії,
Одеський фінансово-економічний коледж
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
Венчурну індустрію розвинуті країни використовують для забезпечення
прискореного

використання

новітніх

технологій,

підвищення

конкурентоспроможності продукції, послуг.
Дослідженням теоретичних і практичних засад корпоративних фінансів,
інвестицій, функціонування венчурного капіталу та його форм здійснили зарубіжні
та вітчизняні вчені: О.Ардішвілі, Д.Аром, В.Бенєволенський, О.Дагаєв, П.Друкер,
Р.Кларк, О.Амоши, Л.Антонюк, І.Грозний, Г.Дем’янчук, М.Диба, Ю.Драчук,
І.Єгоров, А.Загородній, Є.Задорожний, О.Красовська, М.Крупка та ін.[1, с.5].
Венчурне фінансування, за визначенням Європейської асоціації прямого
та венчурного інвестування (European Private Equity & Venture Capital
Association – EVCA), – це акціонерний капітал, який надається професійними
фірмами, які інвестують, одночасно беручи участь в управлінні, в приватні
підприємства, які демонструють значний потенціал зростання, на фазах їх
початкового розвитку, розширення та перетворення [2].
До основних понять венчурної діяльності відносять:
- венчурний бізнес - ризикований бізнес, орієнтований на практичне
використання технічних і технологічних нововведень, наукових досягнень, що
працює виключно з інноваційними проектами;
- бізнес-ангел - приватний інвестор (фізична особа), який вкладає власні
кошти в компанію в обмін на частину акцій компанії / частку компанії;
- венчурне підприємство (компанія) - підприємство малого бізнесу, що
займається

дослідно-конструкторськими

розробками

або

іншими

наукомісткими роботами, завдяки яким здійснюються ризиковані проекти;
- венчурне фінансування - ризикове інвестування, спрямоване на
підтримку інноваційних проектів підприємництва;
- стартап - проект, що підлягає венчурному інвестуванню[3].
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Можливості вітчизняних підприємств проводити за рахунок власних
ресурсів модернізацію та реконструкцію виробничих процесів, розробляти та
впроваджувати інноваційну продукцію сьогодні є обмеженими. Особливо
відчувається потреба у фінансових ресурсах в умовах кризових явищ у
економіці України. Тому залучення венчурного капіталу як способу цільового
інвестування інноваційних розробок має стати каталізатором запровадження
інноваційних технологій на вітчизняних підприємствах.
Технології перетворення капіталу у венчурний (англ.venture – ризикові дії)
мають свої особливості. Власні кошти компаній і тимчасово вільні кошти, які
знаходяться в джерелах позичкового капіталу, згідно з правилами управління
портфелем активів у принципі не можуть стати венчурним капіталом у повному
обсязі. Ним стає лише невелика частина портфеля (в пенсійних фондах і
активах страхових компаній відповідно до законодавства більшості країн).
Фінансування інновацій у вигляді банківських кредитів також має свої
обмеження (необхідність захисту вкладників банків). Базельські принципи
забороняють кредитування підприємств, не здатних обслуговувати та погашати
кредит, тобто таких, які не мають стійких позитивних фінансових потоків (що
властиво для молодих інноваційних компаній).
Капітал для фінансування інновацій, як правило, зосереджується в
спеціальних фондах корпорацій або фінансових інститутах – венчурних фондах
– і лише капітал, який передається інноваційному підприємцю або
підприємству на певних умовах, перетворюється в діючий венчурний капітал.
Серед тих фондів, які функціонують сьогодні в Україні, можна виділити
пайові фонди венчурних (ризикових) вкладень, а також фонди прямих і
венчурних інвестицій. Серед крупних венчурних фондів, які інвестують в
українські стартапи, слід виділити:
1.

«AVentures Capital». Співзасновники фонду – Е. Сисоєв, А. Колодок.

Фонд діє з 2012 року. Його інвестиційний капітал складає 30 млн. дол. У один
проект фонд готовий вкладати від 0,3 до 3 млн. дол. Його стратегічні об'єкти –
це ІТ-компанії, що розвиваються, прибуткові і перспективні, і їх проекти.
2. «Chernovetskyi Investment Group». Фонд Л.

Черновецького, який

з'явився в 2012 році. Інвестиційний потенціал його досягає 750 млн. дол. з
готовністю вкладати в один проект до 100 тис. дол. Інвестує в такі галузі, як
ТВ-комунікації, електронну торгівлю, програмне забезпечення, Інтернет.
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3. «Dekarta Capital». Заснований у 2008 році. М. Ніколаєвим, Д. Кімом,
А. Лядовим. – Розмір капіталу фонду оцінюється в 100 млн. дол., а готовність
вкладати в один проект – від 2 до 15 млн. дол. Його цікавлять проекти, які
мають перевірену часом і ринком модель бізнесу, стійкі продажі і прибуток.
4. «TA Venture». Це фонд В. Тігіпко, створений в 2010 році, у
розпорядженні якого – інвестиційний капітал у розмірі 50 млн. дол. Фонд
звертає увагу на інтернет-проекти, що відносяться до сфери Web 2.0, – в
електронній

комерції,

онлайнових

фінансових

послугах,

мобільних

застосуваннях, онлайн-туризмі. Інвестує не тільки в українські стартапи, але і в
західноєвропейські, американські, східноазіатскі.
5. «Vostok Ventures». Створений в 2012 році. Фонд може надати допомогу
в створенні концепції продукту, прототипу, стратегії просування на ринку,
здійснивши внесок в сумі від 20 до 300 тис. дол. на один проект[4].
Практика українських венчурних інвестицій, яка зараз знаходиться в стані
зародження, в своєму розвитку натрапляє на ряд підводних каменів, головною
серед яких є відсутність державної підтримки. Проте, активізація діяльності
венчурних фондів в межах країни і їх готовність робити фінансові вкладення в
перспективні ІТ-стартапи говорить про те, що Україна має в своєму
розпорядженні можливості переорієнтовуватися з іноземних на вітчизняні
інвестиції. Головне зараз – створити усередині країни умови, при яких бізнесангели віддавали б перевагу вітчизняним проектам і компаніям, а не
орієнтувалися на зарубіжних у пошуках стабільності.
Список використаних джерел:
1. Пилипенко Б.Г. Венчурний капітал як джерело фінансування
інноваційних процесів. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата
економічних наук. Київ – 2015.
2. Веб-сторінка Європейської асоціації венчурного капіталу [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.evca.eu.
3. Алексєєва М.Б., Ветренко П.П. Аналіз інноваційної діяльності.
Підручник і практикум. Юрайт – 2016. – 304 с. - [Електронний ресурс] - Режим
доступу: http://stud.com.ua/44983/investuvannya/analiz_innovatsiynoyi_diyalnosti.
4. Украинские венчурные фонды: к кому стартапам стоит идти за деньгами.
[Електронний ресурс] - Режим доступу: https://ain.ua/2013/03/18/ukrainskievenchurnye-fondy-k-komu-startapam-stoit-idti-za-dengami.
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ
УКРАЇНИ
Квач І. Я., викладач
Буруков В.В., студент ІV курсу,
Магурян Я.В., студент ІІІ курсу
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
Діяльність будь-якого підприємства пов’язана з постійними ризиками,
адже невизначеність – одна з основних складових кон'юнктурної ситуації на
кожному ринку будь-якої держави. Стабільне функціонування усіх галузей
національної економіки забезпечується завдяки страховому ринку, який є
невід’ємною складовою фінансового ринку України.
Страховий ринок – це особлива сфера грошових відносин, де об’єктом
купівлі-продажу виступає специфічна послуга – страховий захист, на яку
формується попит та пропозиція [1, с. 76]. Без функціонування потужного
ринку страхових послуг неможливе створення ефективної системи захисту
майнових прав та інтересів у окремих груп громадян, збереження соціальної
стабільності у суспільстві й економічної безпеки держави. [2].
Загальна кількість страхових компаній станом на 31.12.2016 становила
310 (станом на 31.12.2015 – 361 компанія). Кількість страхових компаній має
тенденцію до зменшення, так за 2016 рік порівняно з 2015 роком, кількість
компаній зменшилася на 51, порівняно з 2014 роком зменшилася на 72.[3]
Незважаючи на зменшення кількості страхових компаній, зафіксований
ріст обсягу валових та чистих страхових премій.
Обсяг та структура валових страхових премій за видами страхування за
перше півріччя 2014, 2015 та 2016 років вказано в таблиці 1 [2].
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Таблиця 1
Валові страхові премії за видами страхування [2]

Види страхування

Cтрахування життя
Види страхування, інші,
ніж страхування життя, у
тому числі:
Добровільне особисте
страхування
Добровільне майнове
страхування
Добровільне страхування
відповідальності
Недержавне обов'язкове
страхування
Державне обов'язкове
страхування
ВСЬОГО (всі види
страхування)

Валові страхові премії, Структура валових Темпи приросту валомлн. грн.
страхових премій вих страховий премій
І пів- І пів- І пів- І пів- І пів- І півІ півр.
І півр.
річчя річчя річчя річчя річчя річчя 2015 р. / 2016 р. /
2014 р. 2015 р. 2016 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. І півр.
І півр.
2014р.
2015р.
977,3 939,9 1 314,7 8,9% 7,0% 8,1%
- 3,8%
39,9%
10 063,0

12
15
91,1% 93,0% 91,9%
525,6 012,3
1 702,7 1 585,8 2 002,3 15,4% 11,8% 12,3%

24,5%

19,9%

-6,9%

26,3%

5 926,9 7 776,8 9 085,3 53,7% 57,8% 55,6%

31,2%

16,8%

5,6%

7,9%

37,6%

1 814,6 2 495,1 3 005,7 16,4% 18,5% 18,4%

37,5%

20,5%

0,0%

0,0%

0,0%

16 100,0% 100,0 100,0
327,0
%
%

22,0%

21,3%

618,8

667,9

0,0

0,0

11 040,3

13
465,5

919,0

0,0

5,6%

0,0%

5,0%

0,0%

Як бачимо з таблиці, за останніх три роки сума валових страхових премій
зі страхування життя ніколи не перевищувала 9% від загальної суми страхових
премій.
Станом на перше 30.06.2016 року кількість застрахованих фізичних осіб
становила 4 107 251. У порівнянні з аналогічним періодом 2015 року, коли
застрахованими було 4 613 662 фізичні особи, їх кількість зменшилась на 11,0%
або на 506 411 осіб. Протягом І півріччя 2016 року застраховано 790 352
фізичні особи, що на 21,9% або на 142 103 особи більше проти відповідного
періоду 2015 року (за аналогічний період 2015 року застраховано 648 249
фізичних осіб).
У 2015 році відбувся спад валових страхових премій зі страхування життя
на 3,8%, що виявилось наслідком кризи та погіршення рівня життя населення.
Попри це, вже у 2016 році ми можемо бачити суттєвий ріст на 39,9%.
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За результатами проведеного аналізу можна зробити висновок, що у 2016
році ринок страхування, переживши незначний спад деяких показників у
попередні роки, спричинений кризовою ситуацією в економіці держави,
демонструє значний ріст валових страхових премій з усіх видів страхування,
таких як: страхування життя (ріст на 39,9%); добровільне страхування
відповідальності (ріст на 37,6%); добровільне особисте страхування (ріст на
26,3%) та інших.
Варто також зазначити, що розвиток страхового ринку гальмує
недосконале, застаріле законодавство в страховій сфері. Наприклад ринок
добровільного медичного страхування в Україні й досі не до кінця
врегульований в законодавчому плані.
В останні два роки активно обговорюються проекти Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування. Метою цього
законопроекту є встановлення гарантій щодо захисту прав громадян на
отримання безкоштовної медичної допомоги на засадах соціальної рівності і
доступності незалежно від віку, статі, стану здоров'я за рахунок коштів
загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування в
обсягах,

визначених

у

програмах

загальнообов'язкового

державного

соціального медичного страхування та відповідно до стандартів надання
медичної допомоги [4].
Прийняття цього закону дасть величезний поштовх цьому виду
страхування та сприятиме забезпеченню доступності медичної допомоги,
покращенню здоров’я українців, створить передумови для розвитку конкуренції
в системі охорони здоров’я, збільшить інвестиційну привабливість вітчизняної
системи

охорони

здоров’я

та

підвищить

якісний

рівень

медичного

обслуговування.
Висновки з даного дослідження і перспективи. Провівши аналіз розвитку
страхового ринку України за останні роки можна зробити висновок, що
економічна криза 2014-2015 років також вплинула і на ринок страхування. З
року в рік ми бачимо скорочення кількості страхових компаній. Відсутність
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єдиної державної стратегії щодо розвитку ринку страхових послуг в державі,
нестабільність економічної ситуації в державі та низький рівень довіри до
страховиків серед населення негативно впливає на розвиток страхування в
Україні.
Вирішити ці проблеми можна було б наступним чином:
– формування єдиної ціле направленої державної стратегії розвитку
страхового ринку в Україні;
– приведення вітчизняного страхового законодавства відповідно до норм,
правил та вимог країн Європейського союзу;
– здійснення ефективного контролю за діяльністю страховиків з боку
держави;
– проведення

роз’яснювальної

роботи

щодо

переваг

усіх

видів

страхування та популяризація страхового ринку серед населення.
Таким чином, вирішивши ці

питання

можна забезпечити щорічний

стабільний ріст ринку страхових послуг в Україні, що дасть змогу зробити його
потужним інструментом соціального захисту населення, а також стати
джерелом надходження інвестиційних ресурсів у майбутньому.
Список використаних джерел:
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ресурс]. – Режим доступу: https://nfp.gov.ua/files/sk_%202016.pdf
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ УКРАЇНИ
Малікова І.П, ст. викладач
Гнатенко Д.О., студентка ІІІ курсу
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
Інвестиції та інвестиційна діяльність сьогодні, як і завжди, є центром уваги
з боку будь-якої країни та важливим фактором її економічного розвитку.
Інвестиції в сучасних умовах – це важливий засіб для підприємств виходу з
кризи та покращення їх роботи. Ефективна система мобілізації інвестиційних
ресурсів та управління ними дозволить успішно реалізувати

завдання

інвестиційної політики. Для залучення іноземних інвестицій в економіку нашої
країни треба створити сприятливі умови іноземним інвесторам для діяльності в
економічному просторі України. Велике значення має спільне фінансування
інвестиційних проектів зарубіжними та вітчизняними інвесторами, яке дозволить
поєднати іноземні фінансові ресурси з досвідом ведення бізнесу в Україні.
Після зниження обсягів іноземних інвестицій у 2014 – 2015 рр. зараз
спостерігається незначне покращення ситуації.
Таблиця 1
Динаміка прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу) в економіку України, млн. дол. США [1]
На початок року

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Обсяг інвестицій

45370,0

48197,6

52705,3

53704,0

40725,4

36154,5

37325,0

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу) в економіку України на 01.07.2017 рокустановив
38981,5 млн. дол. США.

Інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери

економічної діяльності.Станом на 01.07.2017 найвагоміші обсяги надходжень
прямих інвестицій були спрямовані на підприємства промисловості – 26,7% та
до установ й організацій, що здійснюють фінансову та страхову діяльність –
26,4% .До основних країн-інвесторів належать Кіпр – 25,5 %, Нідерланди –
16,2%, Російська Федерація – 11,4%, Велика Британія – 5,5 %, Німеччина –
4,5%, Віргінські Острови (Брит.) – 4,3 %, і Швейцарія – 3,9 % [2].
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Розподіл обсягів прямих інвестицій (акціонерного капіталу) у регіонах
України станом на 01.07.2017 року: м. Київ отримало найбільшу частину інвестицій
– 23 019,5 млн. дол. США (59,1 %); на другому місці – Дніпропетровська область із
3 831,2 млн. дол. США (9,8 %); на третьому – Київська область із 1 554, 3 млн. дол.
США (4 %); четвертою є Одеська область, яка отримала 1 371,0 млн. дол. США (3,5
%) [1]. Обсяги освоєння капітальних інвестицій підприємств України у січні-червні
2017 року складають 155,1 млрд. грн., що на 22,5 % більше від обсягу капітальних
інвестицій за відповідний період 2016 року.
Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше,
залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких у січні-червні
2017 р. освоєно 74,3 % капіталовкладень. Частка кредитів банків та інших позик у
загальних обсягах капіталовкладень становила 5,2%. За рахунок державного та
місцевих бюджетів освоєно 6,8% капітальних інвестицій. Частка коштів іноземних
інвесторів становила 1,5% усіх капіталовкладень, частка коштів населення на
будівництво житла – 8,9%. Інші джерела фінансування становлять 3,3%.
Провідними сферами економічної діяльності, за обсягами освоєння
капітальних інвестицій, у січні-червні 2017 року залишаються: промисловість –
33,2 %, будівництво – 13,9 %, сільське, лісове та рибне господарство – 16,1 %,
інформація та телекомунікації – 5,0 %, оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,7 %, транспорт, складське
господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 7,7 %, державне управління й
оборона; обов`язкове соціальне страхування – 3,5 %. У рейтингу Doing Business
2017 за результатами 2016 року Україна піднялась на +1 пункт і посіла 80
позицію. У порівнянні із 2016 р.,Україна покращила свої позиції за такими
показниками, як: створення підприємств – з 24-го до 20-го місця; підключення
до електромереж – із 140-го до 130-го місця; захист міноритарних інвесторів –
із 101-го до 70-го місця; забезпечення виконання контрактів – з 93 до 81 місця.
Також, слід відзначити, що у рейтингу агентства Moody'sInvestorsService
Україна покращила свій кредитний рейтинг в міжнародному економічному списку.
Він змінився з Caa3 до Caa2, що означає зміну прогнозу зі "стабільного" на
"позитивний". Так, на поліпшення показників вплинуло проведення структурних
реформ в Україні, що допомогло країні впоратися з борговим навантаженням і
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поліпшити позиції на зовнішніх ринках [2]. Процеси активізації інвестиційної
діяльності комплексно взаємопов'язані зі створенням сприятливого інвестиційного
клімату держави, що являє собою сукупність політичних, правових, інституційних,
екологічних, економічних, фінансових та соціальних умов функціонування
національної економіки, які забезпечують її інвестиційну привабливість і сприяють
інвестиційній діяльності вітчизняних та іноземних інвесторів.
За

результатами

міжнародного

рейтингу

–

індексу

глобальної

конкурентоспроможності 2016 – 2017 рр., проведеного Всесвітнім економічним
форумом, позиції України у рейтингу глобальної конкурентоспроможності
останніми роками погіршуються по багатьох параметрах або немає їх динамічних
позитивних зрушень. У 2016 році Україна погіршила свої позиції на 6 пунктів – з
79-ої серед 140 країн у 2015 році до 85-ї серед 138 країн світу (вищу сходинку
зайняла Намібія (84 місце) нижчу – Греція (86 місце), Росія – на 43 місці). Втрати
конкурентних позицій України становили за 7 з 12 складових. Найбільше падіння
відбулось за такими складовими: "ефективність ринку праці" – мінус 17 позицій,
"розвиток фінансового ринку" – мінус 9 позицій, "охорона здоров'я та початкова
освіта" – мінус 9 позицій. На останньому місці з-поміж 138 оцінюваних країн
Україна знаходиться за міцністю банків, на 137 – за регулюванням фондових бірж,
на 136 – за інфляційними змінами і на 134 – за якістю доріг. Невисока оцінка
інвестиційного клімату України і у таких рейтингах як International Business
Compass, Doing Business тощо. А визнання України найбіднішою країною Європи з
добробутом пересічного дорослого у 1437 дол. суттєво знижує інвестиційну
привабливість економіки з боку іноземних інвесторів [3, с.65].
Для подальшого покращення інвестиційного клімату України актуальним
є питання удосконалення правової та організаційної бази для створення
сприятливих умов для іноземних інвесторів.
Список використаних джерел:
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА
ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Борисова Л.П., к.е.н., доцент
Брошкова В.М., студентка ІІІ курсу,
Корчмар О.Д., студентка ІІІ курсу,
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
Ринкова економіка вимагає особливої уваги до налагодження в країні
ефективної та потужної фінансової системи та адекватного цій системі
законодавчого регулювання. У рамках фінансової системи відбувається
первісне нагромадження капіталу, продукування національного доходу і всього
сукупного продукту, а за тим здійснюється розподіл та перерозподіл цих
останніх заради задоволення індивідуальних, приватних та суспільних проблем.
Фінансова система - це сукупність відокремлених, але взаємопов‘язаних
між собою сфер фінансових відносин, що мають особливості в мобілізації та
використанні фінансових ресурсів, відповідний апарат управління, правове
забезпечення щодо створення та використання грошових фондів, які
зосереджені в розпорядженні держави, не фінансового сектора економіки,
певних фінансових інститутів, домогосподарств для фінансового забезпечення
суспільно-економічного розвитку [1, C.16.].
В сучасних ринкових умовах в Україні накопичилося багато проблем, а
саме: відсутність системного підходу до реструктуризації фінансової системи,
надто повільний темп реформ, нечітка визначеність з конкретним напрямом
реформ, відсутня стратегія і тактика, відсутність ефективності функціонування
фінансової системи. На нашу думку, фінансова система повинна бути гнучкою,
динамічною,

саморегульованою,

при

цьому

зростає

роль

держави

у

забезпеченні розвитку та забезпеченні розвитку та забезпеченні стабільності
всієї системи та пошуку оптимальних підходів до її реструктуризації. Механізм
організації фінансової системи вимагає чіткість визначення стратегічних і
93

Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація економіки та права в умовах системних реформ України»

поточних цілей, форм та методів мобілізації переважно внутрішніх необхідних
фінансових ресурсів, важелів та інструментів впливу на різні напрямки
економічного розвитку.
Найбільш важливим важелем впливу на економічний розвиток є бюджетно
- податкове регулювання: адже державні видатки і податки, чутливість
економічного середовища до змін у сфері фіскальних відносин здатні
прискорити або уповільнити темпи і якість економічного зростання [2, С. 3.].
Розвинена фінансова система є важливою умовою вирішення існуючих
економічних проблем суспільства. Найбільшої ефективності фінансова система
держави досягає тоді, коли налагоджена та законодавчо закріплена діяльність
кожної її сфери та ланки фінансових відносин. Розвинена фінансова система
повинна виконувати стратегічні завдання:
– сприяти ефективній мобілізації ресурсів у економіку України;
– фінансовий сектор повинен сприяти реалізації соціальних та економічних
функцій держави;
– фінансова система повинна сприяти розвитку підприємництва як основи
розвитку економіки за умови сприятливої державної політики щодо їх
підтримки.
В Україні сьогодні основні групи фінансових ресурсів, які могли б
забезпечити зростання фінансової системи, розвинуті недостатньо і не можуть
забезпечувати

потреби

інвестування

економіки.

Важливим

механізмом

зміцнення фінансової системи є капіталізація активів. Дослідження фінансової
системи в цілому, окремих її аспектів, і зокрема, здійснення інвестування є
досить перспективною темою. На нашу думку, заслуговує на увагу дослідження
основних груп фінансових ресурсів, шляхи їх зростання та ефективного
використання [3, С. 77-79].
Висновки. Отже, на розвиток фінансової системи впливає чимало
факторів, що визначають сучасний стан фінансових відносин між окремими
сферами і ланками фінансової системи. Стратегія і тактика реформування
відносин у фінансовій системі має спрямовуватись на вирішення проблем
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економічного розвитку та зростання, розробці та вдосконаленні законодавчонормативної бази. Першочерговим завданням розвитку фінансової системи в
Україні є структурно-інституційні перетворення банківської системи в тому
числі через нарощування фінансового потенціалу банківської системи,
створення групи потужних банків, вдосконаленні міжбюджетних відносин,
зменшенні податкового тиску, упорядкуванні фінансових потоків. Саме тому її
удосконалення забезпечить стійкість та надійність, а впровадження чогось
нового є дуже важливим для країни, адже від того, наскільки чітко все
організовано залежатиме і кінцевий результат, який полягає у визнанні України
як надійного партнера у співпраці та забезпечить належне місце України на
світовій арені.
Cписок використаних джерел:
1. Вдовенко Л. О. Фінансова система / Л. О. Вдовенко, Н. Д. Фаюра, Н. М.
Сушко // Фінанси / Л. О. Вдовенко, Н. Д. Фаюра, Н. М. Сушко. – Київ: Центр
учбової літератури, 2010.- C.16.
2. Гуменюк Д. О. Сучасні тенденції розвитку фінансової системи України
в умовах глобалізації / Д. О. Гуменюк // Економічні науки. – 2012. – №9. – С. 3.
3. Карпінський Б.А. Основи збалансованості фінансової системи держави
/ Б.А. Карпінський, О.В. Герасименко // Фінанси України. – 2012. – №1. – С. 7779.
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СТРАХУВАННЯ ВКЛАДІВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Бахчеван Е.В., спеціаліст вищої категорії,
викладач-методист
Мельник К.Є., студентка ІІІ курсу,
Одеський фінансово-економічний коледж
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна

В умовах сучасної України проблема захисту вкладів посідає особливе
місце. Враховуючи загальний стан економіки та банківської системи, вона
включає в себе не лише економічні, а й політичні та соціальні аспекти. Це
пов’язано з низкою причин, зокрема знеціненням грошових заощаджень.
Негативно позначилася на економіці України та психології населення
«діяльність»

трастів,

інвестиційних

компаній

та

інших

небанківських

фінансових установ, а також окремих банків. Як доводить світова практика,
неадекватність системи страхування вкладів (або її відсутність) не тільки не
сприяє фінансовій стійкості банківської системи, а й створює загрозу
стабільності

економіки.

Отже,

проблема

захисту

вкладів

залишається

актуальною, суттєво впливаючи на формування ресурсної бази банків.
Проблеми системи гарантування вкладів населення висвітлено в роботах
зарубіжних і

українських фахівців. Зокрема, знайшли відображення в

публікаціях Д. У. Блекуела, Ж. Гарсіа, Р. Макдональда, Ф. С. Мишкіна, Н.
Бондара, С. Власовича, А. Вожжова, О. Заруцької, Л. Конопацької, Т.
Смовженко та ін.
Страхування (гарантування) вкладів– це комплекс заходів держави та
центрального банку, спрямований на підтримку стійкості банківської системи.
Всередині самої банківської системи склалися певні форми солідарності банків,
для яких стійкість всієї системи є важливою умовою їх нормальної діяльності.
Тому в деяких випадках банки самі організують страхування.
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Захист інтересів вкладників є не єдиною причиною, що спонукає
впровадження системи страхування депозитів. Ця система створює умови для
вирішення кількох завдань:
1) зменшення ризику кризи банківської системи внаслідок втрати
ліквідності та платоспроможності через масове зняття вкладів;
2) сприяння створенню та мобілізації грошових заощаджень, що має
важливе значення для забезпечення інвестицій;
3) захист вкладників (особливо дрібних) від ризиків, які вони не в змозі
кваліфіковано оцінити та врахувати у разі розміщення коштів у вклади;
4) підвищення ефективності управління грошово-кредитним сектором
економіки завдяки збільшенню обсягу вкладів.
Разом з тим страхування вкладів має і негативний бік. По-перше, у
вкладників у разі вибору банку значною мірою зменшуються вагання щодо
його фінансової стійкості. По-друге, наявність системи страхування вкладів
може призвести до викривлення раціональної ринкової поведінки банку та його
менеджменту. По-третє, відшкодування втрат вкладникам проблемних банків
може викликати невдоволення в інших банків і громадян, які прямо чи
опосередковано повинні розплачуватися за чужі помилки або ризикові дії.[1]
При страхуванні вкладів завжди постає питання про співвідношення
приватної та державної участі в цьому процесі. Теоретично приватна система
страхування

депозитів

вважається

економічно

ефективною,

політично

незалежною та гнучкою. При нестачі коштів у приватного інституту
страхування

виникає

необхідність

державного

втручання.

Приватне

страхування потребує жорсткого державного регулювання та державного
нагляду. Найбільш привабливою рисою державного страхування в умовах
стабільної економіки, а отже і дієздатної бюджетної системи, є найбільша
довіра до нього з боку вкладників та держави. Державна система гарантування
вкладів прийнята в більшості країн, в окремих країнах застосовується
поєднання державного та приватного страхування.[2]
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Аналіз практики страхування банківських депозитів дозволив виділити
чотири основні організаційні форми системи страхування.
Перша форма передбачає 100% участь держави, де управління та
фінансування здійснюється державою. Така форма має високу ступінь
морального ризику, оскільки банки не розділяють витрат при банкрутстві
інших банків.
Друга форма – система страхування через фонди, що керуються
суспільними корпораціями та частково фінансуються банками.
Третя форма – фонди, що спільно керуються банками та державою,
фінансуються, як правило, банками. Ця змішана форма дозволяє розширити
можливості по формуванню власних коштів системи страхування, але, в той
же час, зменшує стимули для сторонніх інвесторів.
Четверта форма – часткове управління зі схемою взаємного
страхування, без участі держави. Вона перекладає частину витрат, що
виникають при банкрутствах банків, на самі банки.
Багато з існуючих страхових систем відрізняє недостатній рівень
капіталізації,

в

цьому

випадку

гарантування

вкладів

пов’язано

з

додатковими гарантіями для держави. Тому потрібно з особливою увагою
віднестись до впровадження системи страхування депозитів в країнах з
дефіцитом бюджету.
Практикою доведено, що без участі держави ніяка система
страхування депозитів, як правило, не спроможна покрити втрати, пов’язані
з банківською кризою. Держава повинна приймати на себе окреслені
зобов’язання зі страхування депозитів, однак однозначно визначити їх
розмір і форми дуже складно.
На теперішній час в Україні за страхування вкладів фізичних осіб
застосовуються положення Закону України «Про Фонд гарантування вкладів
фізичних осіб».[3]
Вкладники «Приватбанку», «Ощадбанку» та «Укрексімбанку» отримали
стовідсоткову гарантію держави на свої депозити. Уряд сподівається, що це
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підвищить довіру громадян до державних банків. Повна державна гарантія
означає, що в разі банкрутства банку уряд виплатить його вкладникамфізичним особам їхні депозити в повному розмірі. До сих пір таку гарантію мав
лише державний "Ощадбанк". Депозити в усіх інших банках гарантуються
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб і компенсуються в розмірі до 200
тисяч гривень, включаючи відсотки. За даними Фонду, зараз під цю гарантію
підпадає 98,7 відсотка всіх депозитів населення. Середня сума одного вкладу
наразі складає 8958 гривень. Утім, у законодавстві досі не прописаний механізм
виплати коштів вкладникам державних банків при їх банкрутстві. Тому не
відомо, звідки і як саме будуть повертатися депозити.
Повна гарантія не буде діяти завжди. Стратегією розвитку державних
банків, що була розроблена міністерством фінансів, передбачено, що поступово
уряд буде продавати їх. І після залучення приватних інвесторів державна
гарантія в цих банках буде скасована. [4]
Отже, страхування депозитів населення є важливим і проблемним
питанням, яке потребує значної уваги, адже саме завдяки залученим ресурсам
банк спроможний функціонувати і становити невід’ємну частину економіки
будь-якої держави.
Список використаних джерел:
1. Банкострахування: навчальний посібник Донецкова О.Ю. , Помогаева
Е. А. Директ-Медіа - 2015 рік. - 92 сторінки.
2. http://studentbooks.com.ua/content/view/161/39/1/1/
3. Система гарантування вкладів фізичних осіб [Електронний ресурс]. –
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ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ РЕФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СФЕРИ
УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНФЛЯЦІЇ
Смирнов О.Ю., студент III курсу,
Одеський фінансово-економічний коледж
Київського національного торговельно-економічного університету
м.Одеса, Україна
Центробанки країн Західної Європи, США та Японії просто змучилися,
придумуючи різні схеми "кількісного пом'якшення" своєї монетарної політики
задля того, щоб підштовхнути комерційні банки до активізації кредитної
діяльності. Це завдання настільки важливе, що часом здається, нібито деякі
регулятори вже готові на практиці втілити в життя образний вислів М.Фрідмана
про розкидання грошей з вертольота. Принаймні ні безпрецедентно низькі ставки
рефінансування, ні від'ємні ставки за резервними депозитами комерційних банків
(які вони тримають у центробанку), ні розширення переліку цінних паперів,
прийнятих центробанками як забезпечення (за рахунок іпотечних і корпоративних
ЦП), не змогли істотно пожвавити кредитування та впевнено вивести економіку зі
стагнації: хоча процес нібито і йде, але дуже повільно та непевно [1].
Для економіки України, яка є малою відкритою економікою (small open
economy), що розвивається за моделлю: експорт сировини і товарів з низькою доданою
вартістю – імпорт споживчих товарів, якорем для стабільності цін є стабільність
валютного курсу. Тому офіційні заяви керівництва НБУ, а також його дії, які
ігнорували цю фундаментальну залежність, призвели до глибокої валютної кризи і
галопуючої інфляції. Це було зазначено і в рішенні Ради НБУ про невиконання
Основних засад грошово-кредитної політики на 2014 рік [2]. Це призвело до розробки
нової концепції реформування банківської системи, розраховану до 2020 року.
1. Підвищення вимог до капіталу банків. НБУ планує збільшити норматив
мінімального регулятивного капіталу з 120 до 500 млн. грн. до 2018 р. та 750 до
2020 року. Це призведе до скорочення кількості банків. Невеликі за розміром
банки покинуть ринок. Теоретично шляхом серії злиттів і поглинань. НБУ
прагне збільшення активів ТОП-25 банків з 77% до 95%. Масштаб діяльності –
досить простий і зрозумілий критерій, але не слід забувати, що серед маси
маленьких кептивних і відмивних контор є деякі цілком класичні інституції, які
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будуть вимушені зникнути, що не є позитивом для ринкової конкуренції.
Збільшення концентрації БСУ може стати як благом, так і злом в залежності від
пропорції

стимуляційних

vs

адміністративних

методів,

які

використовуватимуться для досягнення мети. В ідеалі слід дивитися не на
розмір капіталу, а на повноцінність виконання банками своїх основних функцій
(залучення депозитів-надання кредитів-розрахунки, а головне не тільки для
інсайдерів) та якості відображення реалій у звітності.
2. Скорочення можливостей щодо дострокового вилучення депозитів. З метою
формування довгострокової ресурсної бази для кредитування, концепцією
пропонується ввести на законодавчому рівні заборону на дострокове розірвання
депозитних угод. При цьому як виняток окремими нормами можуть бути створені
“ощадні депозити”, за якими буде можливо дострокове отримання коштів. Для
банків така ситуація – суцільний позитив, якщо би вирішити проблему з довірою
клієнтів – варто прорахувати еластичність обсягу вкладів щодо цієї регуляторної
норми, щоб не отримати небажаного і неконтрольованого масового відтоку. Якщо ж
буде відкрите вікно ощадних депозитів – банки, які боятимуться за відтік пасивів,
можуть скористатись ними як лазівкою – підвищити відсоток, а класичні строкові
депозити лишити «для годиться» на папері юристам.
3. Сприяння дедоларизації вкладів. У планах НБУ збільшення суми і
частки депозитів гривні до 80% всіх депозитів фізичних осіб. Як це буде
реалізовуватись на практиці поки що не зрозуміло. Ставки за валютними
депозитами традиційно в 2-3 рази нижчі за гривневі, а до планового показника
у 80% навіть в найсприятливіші часи було дуже далеко (63% гривневих депо
максимум і це при фіксованому курсі протягом 5 років). Як бачимо норми
заборонного характеру тут безсилі. Відтак, орієнтир чудовий, але потребує
революції свідомості у сторону довіри вкладників до нацвалюти, яка не
можлива при аномальних стрибках курсу [3]. Заради здійснення волі
зарубіжних порадників в Україні упродовж двох десятиліть здійснюється
максимальне обмеження грошової емісії, що провокує гостру потребу в
зовнішніх валютних запозиченнях і зумовлює неприховано колоніальні
відносини із фінансовими кредиторами далекого зарубіжжя. За таких умов
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відчутно гальмується так необхідний процес генерування державою «довгих» і
дешевих грошових ресурсів, на які відчувають гострий попит виробнича сфера і
національна економіка в цілому [4].
4. Радикальне зниження відсоткових ставок за кредитами і депозитами.
Очікується,

що

реальні

відсоткові

ставки

будуть

підтримуватися

на

позитивному рівні за депозитами (на рівні 3-4%) і за кредитами (на рівні 79%). НБУ також вживатиме заходів для зниження коливань відсоткових ставок
у національній валюті та контролю банківських спредів. Дуже потрібне, а
одночасно сміливе очікування. Не можливе без знаходження надійного і
дешевого джерела формування пасивів, нереальне без істотного зниження
ризику країни і, відповідно, різкого підвищення суверенного рейтингу. Тут
первинними мають стати зрушення в реальному секторі. «Тому, шановні
вкладники — дочасно не лякайтесь. Шановні позичальними — дочасно не
радійте. На виконання такого дійсно благого наміру необхідний час і, як
мінімум, стабілізація воєнно-політичної ситуації.» [3].
Висновок: наша економіка зараз відчуває на собі зміни, які відбуваються
у світі та всередині самою країни. Це породжує нові вектори розвитку
економічної політики та, зокрема, банківської сфери, яка являє собою
головного посередника мобілізації та руху грошей в державі. Наша економіка
вже потребує великих ривків але у більшості реформ нам потрібен час та
якомога менше негативного втручання ззовні.
Список використаних джерел:
1. Банківська система України: час справжніх реформ? [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: https://dt.ua/finances/bankivska-sistema-ukrayini-.html
2. Реформа заради реформи: 10 тез про роботу банківської системи
України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://forbes.net.ua/ua/nation/
3. Аналіз банків України, стаття «Топ-10 реформ банківської системи до
2020
року»,
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://bankografo.com/reformi-bankivskoyi-sistemi-ochima-kliyentiv.html
4. Про концепцію реформ банківської системи до 2020 року [Електронний
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АНАЛІТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРИБУТКУ ЯК ОБ’ЄКТИ
ОЦІНКИ ТА АНАЛІЗУ
Літвінов О.С., к.е.н., доц.
Журенко А.В., студентка V курсу,
Одеський національний економічний університет,
м. Одеса, Україна
Прибуток

є

найважливішим

показником

фінансово-господарської

діяльності підприємства, її максимізація – одна з основних суб'єктивних цілей
розвитку компанії. Незважаючи на те, що сутності прибутку присвячено багато
наукових праць, серед учених досі не існує єдиної думки з приводу змістовного
наповнення цього поняття.
Так, на думку одних авторів [1,с.27] прибуток є доходом від
підприємницької діяльності. З точки зору інших [2, с.208], прибуток це дохід
на вкладений капітал. Треті [3, с.305] розглядають прибуток як дохід,
зменшений на величину витрат. На нашу думку, найбільш повне визначення
поняття «прибуток» дає Н(С)БО1 а саме: прибуток – узагальнюючий показник
фінансових результатів виробничо-комерційної діяльності, який визначається
шляхом вирахування із суми отриманих доходів від підприємницької
діяльності, суми витрат, зроблених у зв'язку з її здійсненням.
Останнім часом все більшої популярності у фінансовому аналізі та
фінансовому менеджменті набувають такі аналітичні показники, як EBIT,
EBITDA, OI, OIBDA тощо. У вітчизняній практиці фінансового менеджменту
названі показники ще не такі розповсюджені, як у зарубіжній, оскільки почали
використовуватись не так давно. А от у США, для прикладу, ці показники
обов’язково публікують разом з фінансовою звітністю більшість компаній.
Найпоширенішим у міжнародній практиці, особливо у США, є
показники:
– EBIT;
– EBITDA;
– OI;
– OIBDA, тощо.
103

Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація економіки та права в умовах системних реформ України»

EBIT

(від

англ.

EarningsBeforeInterestandTaxes)

–

прибуток

до

вирахування відсотків і податків. Показник EBIT розраховує за формулою:

EBIT  ФРдоО  ВВ
де

(1)

ФРдоО — фінансовий результат до оподаткування, грош. од.; ВВ —

відсоткові витрати, грош. од.
EBIT грає вирішальну роль для прийняття рішень про доцільність
збереження даного бізнесу або входження в нього. На відмінну від звичного для
України показнику фінансового результату до оподаткування, аналітичний
показник EBIT абстрагуватися від структури капіталу організації (частки
позикового капіталу) і податкових ставок, отримавши можливість порівнювати
за цим показником різні підприємства [4, с.24].
Дещо схожим на EBIT єпоказник EBITDA (від англ. Earnings Before
Interest, Tax, Depreciation and Amortization) прибуток до вирахування витрат по
відсотках,

податках

та

амортизаційних

відрахувань.

Цей

показник

розраховується за формулою:

EBITDA = EBIT  А
де

(2)

EBIT – прибуток до вирахування відсотків, податків і амортизації,

грош. од; – амортизація, грош. од.
Цінність даного показника порівняно з звичайними показниками
прибутку полягає в тому, що він дозволяє оцінити спроможність підприємства
нести витрати, пов’язані з фінансуванням капіталізованих витрат, а також
сплачувати відсотки за наявними та новими запозиченнями.
Проте варто зазначити, що економістам надзвичайно важливо мати змогу
аналізувати ефективність не тільки всієї діяльності, але зокрема й операційної.
Таквиниклодвановіпоказники – OI (Operating In-come) і OIBDA (Operating
Income before Depreciation and Amortization). Зміст показника ОІ – операційного
прибутку не відрізняється від трактування українськими бухгалтерськими
стандартами. А OIBDA – аналітичний показник, що означає операційний дохід
до вирахування зносу основних засобів і амортизації нематеріальних активів:
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OIBDA  ФРвідОД  А ,

(3)

де ФРвідОД фінансовий результат від операційної діяльності, грош. од.;
А – амортизація, грош. од.
В останній час аналітичний показник OIBDA набирає все більшої
популярності. Це пов’язано з тим, що використання показника OIBDA при
проведенні аналізу ефективності діяльності підприємства дає більш точні
результати.

На

прикладі

Одеського

підприємства

ТОВ

«Цемент»

охарактеризуємо показники рентабельності виробництва.
Зазначимо, що при розрахунку рентабельності виробництва була
використана формула в чисельнику якої знаходиться фінансовий результат до
оподаткування, а в знаменнику – сума середньорічної вартості нормованих
оборотних засобів та основних виробничих фондів. Проте, на нашу думку,
приведена формула не відображає реальний стан ефективності виробництва
підприємства. Чисельник формули охоплює не тільки виробничу діяльність
підприємства, але й наприклад фінансову та інвестиційну, які не мають
відношення до виробничої діяльності підприємства і значно спаклюжують
результати досліджень. Натомість використання аналітичного показника
OIBDA в якості чисельника вирішує цю проблему.
На

рисунку

1

зображена

динаміка

показників

рентабельності

виробництва, розрахованих за допомогою показників OIBDA та за допомогою
фінансового результату до оподаткування для ТОВ «Цемент» в 2013-2015
роках.
Різні методи оцінки ефективності діяльності мають різне обґрунтування.
Вибір конкретного аналітичного критерію чи показника для аналізу зумовлює
мета аналізу. Якщо аналітик ставить за мету проаналізувати ефективність
операційного управління, то доцільно для цього вибрати показник OIBDА, а
якщо аналізується прибутковість та ефективність всієї діяльності – необхідно
взяти показники фінансового результату до оподаткування.
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Рис.1. Динаміка показників рентабельності виробництва, розрахованих за
допомогою різних методів
Таким чином, нами було проаналізовано економічний зміст таких нових
для українських аналітиків показників, як EBIT і EBITDA, а також OI та
OIBDA, вказано на особливості їх розрахунку та зосереджено увагу на їх
принциповій відмінності від показників фінансової звітності.
Список використаних джерел:
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// Економіка розвитку. – 2010. – № 1 (53). – С. 23–26.
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УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Колеснікова К.С., к.е.н.
Брошкова В.М., студентка ІІІ курсу,
Корчмар О.Д., студентка ІІІ курсу,
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
В умовах ринкових відносин забезпечити фінансову рівновагу та
ритмічність діяльності підприємства, прискорити обіг капіталу, знизити ризик
неплатоспроможності та отримати прибуток може дозволити раціональне
управління грошовими потоками.
Будь-який процес управління базується на визначених принципах.
Основними принципами управління грошовими потоками підприємства є
принцип

інформативної

достовірності,

забезпечення

збалансованості,

ліквідності, ефективності.
На підприємстві здійснюється організація процесу управління грошовими
потоками,

який

послідовно

охоплює

наступні

основні

етапи:

- забезпечення повного та достовірного обліку грошових потоків
підприємства та формування необхідної звітності;
- аналіз грошових потоків підприємства у попередньому періоді; оптимізація грошових потоків підприємства; - планування грошових потоків
підприємства у розрізі різних видів;
-

забезпечення

ефективного

контролю

за

грошовими

потоками

підприємства[2,c.15]
Оптимізація грошових потоків надає змогу підтримувати фінансову
рівновагу, яка досягається за умови, якщо попит підприємства на грошові
кошти дорівнює його пропозиції (наявним грошовим коштам) у кожний період
[1,

с.94].
Основними завданнями, які вирішуються на етапі оптимізації грошових

потоків підприємства, є: виявлення та реалізація резервів; забезпечення
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збалансованості грошових потоків у часі та за обсягами; забезпечення більш
тісного взаємозв‘язку грошових потоків за видами господарської діяльності
підприємства; підвищення обсягу та якості чистого грошового потоку.
Планування грошових потоків здійснюється у формі багатоваріантних
планових розрахунків при різноманітних сценаріях розвитку. Результати
розрахунків цих показників відображаються у спеціальному плановому
документі – «плані надходження та витрат грошових коштів». На основі
розробленого плану надходження та витрат грошових коштів підприємства
повинна формуватися система поточних бюджетів (платіжних календарів).
Платіжний календар є найбільш ефективним та надійним інструментом
оперативного управління грошовими потоками підприємства. Платіжний
календар надає можливість фінансовим службам підприємств здійснювати
оперативний контроль за надходженнями та витратами коштів, вчасно
фіксувати зміну фінансової ситуації і застосовувати коригувальні заходи для
синхронізації додатного та від‘ємного грошових потоків і забезпечувати
стабільну платоспроможність підприємства[3, c.63].
Наступним етапом управління грошовими потоками підприємства є
забезпечення ефективного контролю. Основною метою контролю за рухом
грошових коштів є своєчасне виявлення відхилень від запланованих заходів і їх
усунення для забезпечення виконання розроблених планів, досягнення
поставлених цілей і задач.
Оптимальне управління грошовими потоками може здійснюватися згідно
двох основних підходів – збалансування надходжень і витрат та формування
критичного мінімуму залишків грошових коштів підприємства. Перший підхід
передбачає оптимізацію вхідних і вихідних потоків з метою досягнення
фінансової рівноваги та стійкої платоспроможності. Перевагами цього підходу
є використання оптимально можливого рівня грошових коштів та отримання
доходів, зумовлених більш швидким обертанням коштів. Недоліком підходу є
те, що існує ймовірність ризику порушення запланованого руху надходжень
грошових коштів. Другий підхід пропонує управління залишками грошових
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коштів та ґрунтується на нормуванні критичного залишку, що забезпечить
стійку платоспроможність.
Висновки: Управління грошовими потоками є важливою ланкою
фінансової політики, складовою фінансового менеджменту, що охоплює всю
систему управління підприємством. Від якості управління грошовими потоками
залежить подальший розвиток підприємства та кінцевий результат його
фінансово-господарської

діяльності.

З

управління

потоками

вітчизняних

грошовими

метою

підвищення

ефективності

підприємств

необхідно:

- залучати в практику розрахунок системи показників грошових потоків як
вимірників фінансової стійкості та платоспроможності;
- досліджувати галузеві закономірності грошових потоків та враховувати їх у
практиці обліку та аналізу підприємства;
- визначати потоки в обліковій, у тому числі оперативній, інформації для
формування своєчасного та повного інформаційного забезпечення аналізу руху
грошових коштів підприємств;
- удосконалити методику аналізу грошових потоків; - ураховувати фактори
руху коштів вітчизняних суб‘єктів господарювання в умовах невизначеності та
ризику.
Список використаних джерел:
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Борисова Л.П., к.е.н.,доцент
Пунько Т.С., студентка IV курсу,
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
В Україні триває процес становлення національної фінансової системи.
Важливою складовою цього процесу є відродження місцевих фінансів як
об'єктивної економічної реальності, властивої фінансовим системам усіх
сучасних цивілізованих держав, що пов'язано з радикальною зміною концепції
державної влади.
Значний внесок у вивчення питань бюджетного процесу і, зокрема,
виконання місцевих бюджетів зробили вітчизняні вчені М. Азаров, A.
Буряченко, M. Деркач, M. Долішній, Л. Коваль, С. Слухай. У зв'язку з
подальшим проходженням бюджетної реформи в Україні та виникненням
нових

взаємовідносин

у

казначейській

системі,

виникає

необхідність

подальшого поглиблення та вивчення цих питань.
Україна як член Ради Європи приєдналась і ратифікувала Європейську
хартію місцевого самоврядування, що накладає на державу зобов’язання
будувати місцеві фінанси відповідно до міжнародних стандартів. У цьому
зв’язку важливим є посилення ролі місцевих бюджетів.
Розв’язанню цієї проблеми присвячено, закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні» [1, ст. 65].
На сьогоднішній день можна виділити такі актуальні проблеми
формування місцевих бюджетів в Україні як:
- існування істотних протиріч в нормативно-законодавчій базі, що
регулює формування і використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів, а
саме: діють протилежні за змістом законодавчі норми, кожна з яких
використовується урядом залежно від завдань, що постають в новому
бюджетному році; існують неузгодженості в термінології;
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- надмірна централізація управління місцевими бюджетами та відсутність
чіткого розподілу компетенції щодо вирішення конкретних завдань між
центральними органами влади і органами регіонального та місцевого
самоврядування;
- нестабільність джерел формування доходів місцевих бюджетів та
відсутність ефективного механізму міжрегіонального перерозподілу державних
доходів;
-

недосконалість

міжбюджетних

відносин,

що

зумовлена

їх

невідповідністю швидким змінам, що відбуваються [2, с 20].
Формування місцевих фінансів, як і всієї фінансової системи України,
відбувається в жорстких умовах. Це гальмує процес становлення основ
фінансової автономії місцевих органів влади. В даний час регіональні фінанси
знаходяться в незадовільному стані.
До найбільш гострих проблем у сфері формування місцевих бюджетів, а
також їхніх відносин із державним бюджетом України, у першу чергу, варто
віднести використання вільних бюджетних коштів, нестабільність доходної
бази, неефективну систему вилучення надлишків загальнодержавних податків,
недостатнє фінансування з державного бюджету.
Так, відповідно до закону України «Про місцеве самоврядування»,
прибутки, отримані додатково в ході виконання місцевих бюджетів, а також
суми перевищення прибутків над витратами, що утворилися в результаті
збільшення надходжень у бюджет або економії витрат, вилученню не
підлягають, крім випадків, передбачених законодавством[1, ст. 65].
Місцеві бюджети в розвинутих країнах поповнюються переважно за
рахунок податкових надходжень. Зокрема у країнах членах – Європейського
Союзу податкові надходження становлять близько 70%, у Швеції та Данії –
понад 80%. Місцеві податки утворюють близько 60% прибуткової бази
місцевих органів влади в Німеччині, 48% – у Швейцарії, 38% – в Італії, 45% – в
Австралії, 44% – в Норвегії . Згідно із законодавством Естонії, місцеві органи
самоврядування

оперують

такими

податковими
111

дохідними

джерелами:

Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація економіки та права в умовах системних реформ України»

подушний податок, місцевий прибутковий податок, податок на продаж, податок
на човни, податок з реклами, плата за користування дорогами, податок на
вуличне обслуговування, податок з власників автомобілів, податок з власників
тварин та податок на розважальні послуги .
В Україні частка місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів
значно менша і становить 5-7% .
Як бачимо існує нагальна потреба реформування місцевих податків, щоб
вони стали найвагомішим джерелом доходів у місцевих бюджетах, яким вони є
у розвинених демократичних країнах.
Видатки місцевих бюджетів забезпечуються за рахунок надання
трансфертів із державного бюджету (близько 50 %) які відіграють важливу роль
у

формуванні

доходів

місцевих

бюджетів

та

частки

ВВП,

яка

перерозподіляється через систему трансфертів.
Світовий досвід ілюструє загальну закономірність, згідно з якою
формування дохідної бази місцевої влади та місцевого самоврядування загалом
визначається рівнем децентралізації влади в країні.
Ще один аспект цієї проблеми — нестабільність нормативів у системі
відрахувань загальнодержавних податків із місцевих бюджетів у державний.
Відповідно

з

чинним

законодавством,

нормативи

відрахувань

від

загальнодержавних податків щорічно визначає вищий орган місцевого
самоврядування. При цьому щорічно змінюються види податків, які належать
зарахуванню в місцеві бюджети, що порушує стабільність доходної бази
останніх.
Ситуація

ускладнюється

надмірною

централізацією

коштів

на

державному рівні, що ставить можливості реалізації місцевими органами влади
покладених на них функцій у повну залежність від Державного бюджету.
В

економічно

розвинених

країнах

фінансові

проблеми

регіонів

розв'язуються через надання місцевим органам влади стабільно закріплених
доходних

джерел,

розширення

сфери

місцевого

оподаткування

та

реформування всієї системи міжбюджетних взаємовідносин. Однак, практика
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України вже виявила численні конфлікти між державою і керівниками органів
місцевого самоврядування у фінансовій сфері.
В Україні існує потреба в реформуванні місцевих податків шляхом
внесення змін до законодавства, згідно з якими надати право місцевим органам
влади

встановлювати

у

визначених

законом

межах

надбавки

до

загальнодержавних податків, власні податки та збори, визначати їхні ставки.
Необхідним є вивчення світового досвіду функціонування місцевих
фінансів та використовувати набуті знання на практиці, пристосовуючи їх до
українських реалій.
Таким чином, успішний розвиток процесу становлення місцевих фінансів
в Україні можливий лише за умови проведення в державі широкомасштабної
адміністративної реформи, результатом якої має стати формування нової,
сучасної організації як державної влади, так і місцевого самоврядування,
перебудова неефективних фінансово-бюджетної та податкової систем країни.
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бюджетів України / Економіка: реальні питання / О.Д. Борзенкова – 2015. №5(21) – С. 18-23
3. Ганевич Є.М. Бюджетна система України: Навч. Посібник/ Є.М.
Ганевич, С.В. Михайленко – Одеса, ОДЕУ, ротапринт, 2011. – С. 145-157.
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ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Башинська М.І, к.е.н., доцент,
доцент кафедри прикладної економіки
Пащенко І.В., студентка V курсу,
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
Перехідному стану фінансової системи України приділяють найбільшу
увагу

економісти-теоретики

протягом

останніх

десятиліть.

Загальним

проблемам перехідних процесів у економіках різних країн присвячені роботи
таких українських вчених, як М. Долішній, А. Гальчинський, А. Грищенко, М.
Гуревичов, А. Покритан, а також зарубіжних вчених А. Бузгалін, Я. Корнаї, В.
Мау, Р. Нурєєв [3].
Метою статі є розгляд проблемних питань, які постали перед державою в
період трансформації. Трансформаційний характер фінансової системи України
пов'язаний з такими перехідними процесами: суверенізацією національного
господарського комплексу; лібералізацією та демократизацією економічного
життя; плюралізацією форм власності та господарювання; структурною
постіндустріальною

перебудовою;

започаткуванням

інноваційного

типу

суспільного відтворення; гуманізацією та соціалізацією економічних процесів;
радикальною зміною функцій та ролі держави; становленням громадянського
суспільства

з

розвиненими

демократичними

інститутами;

гармонійним

включенням до глобального соціально-економічного середовища.
Трансформаційні процеси, що відбуваються в фінансовій системі
України, мають певну специфіку, пов'язану з такими аспектами:
1.

Тривалий час вітчизняна економіка функціонувала як складова

єдиного народногосподарського комплексу, що розвивався на директивнопланових засадах.
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Спостерігається інверсійний характер переходу до соціально

2.

орієнтованої ринкової економіки, пов'язаний зі специфікою послідовності
економічних перетворень;
Постсоціалістичні

3.

трансформації

характеризуються

винятково

високою залежністю економічних і фінансових процесів від політичних
рішень[1].
Проблема вибору методів проведення перетворень гостро стояла перед
усіма пострадянськими країнами, найкращі з них: еволюційний та радикальний.
Еволюційний шлях (градуалістський)
ринкових

відносин

упродовж

10-15

– поступове запровадження

років

і

більше,

упроваджений

(випробуваний) у Китаї, Угорщині та інших країнах. Унаслідок реформи у
Китаї

сформувалася

двосекторна

модель

економіки.

Ринок

регулює

виробництво споживчих товарів і більшості капітальних благ.
Наслідками проведення реформ у Китаї були: перевищення 10% річних
темпів економічного зростання, підвищення рівня життя (особливо в аграрних
районах, де швидко зростає зайнятість), зростання обсягів зовнішньої торгівлі в
5 разів за 10 років. Від початку реформ (1979–1989) було створено понад 10
млн. приватних підприємств у сфері послуг, роздрібній торгівлі та легкій
промисловості, відбулося зростання інвестицій в економіку.
Радикальний

шлях

(«шокова

терапія»)

передбачає

одночасну

лібералізацію практично усіх ринків і цін, причому зростання цін обмежене
жорсткою монетарною та фіскальною політикою. Радикальним шляхом пішли
багато країн Центрально- Східної Європи, Польща та Україна. Польща втілила
в життя план Бальцеровича (1.01.1990 p.), який дав змогу подолати економічну
кризу в країні. Програмою шокової терапії скористалася Росія в січні 1992 р.,
але ринкові перетворення не дали бажаного результату. Непоганих результатів
досягли Чехія, Словенія й Угорщина. В Україні реформування економіки
відбувається досить повільно, а самі реформи виявилися суперечливими.
Трансформація фінансової системи України вимагає кваліфікованого
наукового супроводу та розробки довгострокової стратегії розвитку.
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Подальше вдосконалення процесів трансформації відносин власності
передбачає такі заходи:
Посилення інвестиційної спрямованості приватизації, залучення

1.

стратегічних вітчизняних і зарубіжних інвесторів, запроваджувати інвестиційні
конкурси з обов’язковою розробкою бізнес-планів із метою стимулювання
появи

власника,

який

має

довготермінові

плани

щодо

розвитку

приватизованого підприємства.
2.

Здійснення роздержавлення стратегічно важливих об’єктів з

урахуванням особливостей конкретних галузей економіки.
3.

Забезпечення участі українських підприємств у продажі акцій на

міжнародних ринках.
4.

Удосконалення законодавчої бази у сфері приватизації.

5.

Посилення контролю за виконанням інвестиційних зобов’язань

новими власниками приватизованих підприємств.
6.

Залучення

коштів

громадян

шляхом

підвищення

їхньої

зацікавленості у процесах роздержавлення й приватизації з метою відродження
довіри до держави та фінансових посередників[2].
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ЛОКАЛІЗОВАНІ ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ
МЕРЕЖЕВО-ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ
Коломієць О.Г. к.е.н., доцент
Національний лісотехнічний університету України
м.Львів, Україна
Концептуалізація економічної локалістики відбувається на основі
переосмислення

понять

«локус»,

«локалізм»,

«партикуляризм»,

«периферійність» тощо, поєднання макро- й мікроекономічних підходів.
Застосування

підходів

і

методик

локального

мікроаналізу

дає

змогу

представити не усереднено-типову, а виразно індивідуалізовану просторову
картину суспільних відносин на рівні певного «місця» в більш або менш
широкому часовому діапазоні. У взаємодії глобального й локального діє не
стільки алгоритм протиставлення, скільки логіка включення. Сутність тих
глобальних процесів, які змінюють світ, неможливо зрозуміти без звернення до
досвіду індивіда чи групи, так само, як і без перенесення акцентів із
«закономірностей» на «частковості» й «випадковості». Локальне при цьому
далеко не завжди осмислюється як територіальне — воно може бути синонімом
часткового в найрізноманітніших формах його прояву — від простеження
деталей приватного життя окремої людини до аналізу зв’язків, що породжують
соціальні асоціації й корпоративну психологію. Проте територія, навіть якщо
вона існує в дослідженні як фон, усе ж визначає його масштаб і межі, допомагає
уяснити

джерела специфічності, породжуваної

життям

в

обмеженому

територіальними рамками середовищі [6].
Відповідно до моделі створення мережевого суспільства М.Кастелса [7]
нові економічні форми будуються довкола глобальних мережевих структур
капіталу, управління і інформації, а можливість доступу через такі мережі до
технологічних умінь і знань в даний час є основою продуктивності і
конкурентоспроможності. Компанії, фірми та інші організації і інститути
об'єднуються в мережі різної конфігурації, структура яких знаменує собою
відхід від традиційних відмінностей між крупними корпораціями і малим
бізнесом, охоплюючи сектори і економічні групи, організовані за географічним
принципом. Тому трудові процеси знаходять все більш індивідуалізований
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характер, відбувається фрагментізація діяльності залежно від виробничих
завдань з її подальшою реінтеграцією для здобуття кінцевого результату. Це
знаходить свій прояв в здійсненні взаємозв'язаних завдань в різних точках
земної кулі, що обумовлює новий поділ праці, який ґрунтується на
можливостях і здібностях кожного робітника, а не на характері організації даної
задачі [8]. Це слугує вагомою передумовою формування нової економіки, яка
характеризується

інтернаціоналізацією

виробництва,

локалізацією

багатонаціональних корпорацій і, відповідно, міжнародних виробничих мереж з
перевагами впровадження інновацій та децентралізованої концентрації.
При цьому, посилення ролі територіальних (локальних) інститутів, тобто
впливу територіальних органів влади, зокрема, місцевого самоврядування,
пов'язане в першу чергу з тим, що «ключ розвитку приховується безпосередньо
в локальній економічній інтеграції підприємств між собою та в організації
довкола них дієвих ресурсних систем, які їх забезпечують і дозволяють їм
розвиватися». В світлі нової концепції суспільної політики, що віддає перевагу
«мережевій культурі», а не окремим підприємствам, «територія стає місцем
управління, важливого з точки зору «супроводу» підприємств… в рамках
безперервного процесу зміни і реорганізації» [1, с. 24]. Завдання місцевих
органів розширюється виходом на міжнародний рівень у питаннях кооперації
та інтеграції між територіями.
Процес локалізації діяльності є ключовою передумовою процесу
створення ресурсів територіального розвитку, відтак локалізована економічна
система (SPL) є тією «особливою продуктивною системою, що локалізована на
території, яка зазвичай відповідає сфері, усередині якої населення може знайти
роботу без переїзду (un bassin d’emploi). Ця система функціонує як мережа
взаємозалежних

продуктивних

одиниць

(виробничих

або

сервісних

підприємств, дослідницьких центрів, освітніх організацій, центрів трансферу
інновацій...), що займаються схожою або комплементарною діяльністю і між
якими здійснюється розподіл праці» [9, с. 3]. Різновидами локалізованих
економічних систем можуть бути [10, с. 171-174]: округи (les districts),
технополіси (les technopoles), субконтрактні системи (les systèmes de soustraitance), специфічні види діяльності, орієнтовані на світовий ринок (les
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activités rares à marché mondial), метрополітенські сервісні системи (les services
métropolitans), агропромислові системи (les systèmes agroalimentaires).
Відомий італійський вчений Дж. Гарофолі виділив перелік змінних, які
дозволяють охарактеризувати ту чи іншу локалізовану економічну систему
(систему виробництва) [11, с. 28]: 1) економічна структура і організація
виробництва (рівень спеціалізації / диверсифікації локальної економіки, розмір
підприємств, наявність або відсутність локальних виробничих зв'язків між
фірмами); 2)

розвиток технологічної системи (методи впровадження і

дифузії інновацій); 3) ринок

праці

та

індустріальні

взаємовідносини

(структура зайнятості, походження робітників, професійна підготовка); 4)
соціальні актори і соціальна структура (відтворення навиків і підприємницьких
ресурсів, культура і норми управління); 5) структура ринку і форми конкуренції
(варіанти виходу на ринок, ринкові форми); 6) інформаційна система; 7)
регулюючі інститути.
Акцентуючи увагу на процесах гіперлокалізації економічної діяльності на
селективних територіях світового господарства, Чужиков В.І. узагальнює
систему показників їх ідентифікації, серед яких [5, с.16]:

регіональна

конкурентоспроможність і територіальний капітал; просторова інформація для
стратегічного планування, яка забезпечить необхідні умови для валідизації
первинних і остаточних результатів локальних реформ; кластеризація
економічного простору, в основі якої лежить дослідження розміщення і
територіальної

ефективності

ієрархічних

моделей

інноваційних

систем

економічного зростання, а також їх еволюції.
В просторовому аспекті при досліджені локалізованих економічних
систем важливо враховувати фактор «близькості» не лише географічної, а й
організаційної, інституційної, «організованої», технологічної і ін.
Географічна близькість в першу чергу пов'язана з поняттям відстані, може
відноситися до морфологічних характеристик простору, усередині

яких

протікає певна діяльність; свідчить про наявність транспортної інфраструктури
та пов'язана з транспортними витратами і фінансовими можливостями
індивідів.

Географічна

близькість

активізується

дією

економічних

чи

соціальних суб’єктів. Організована близькість є також певним потенціалом,
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який у разі потреби може бути мобілізований; стосується способів, за
допомогою яких суб’єкти можуть бути близькими незалежно від географічної
відстані. При цьому, географічна близькість сама по собі не є чинником
координації, а має бути активована організаційною і інституційною близькістю.
Концентрація (агломерація) інноваційної діяльності в містах не обов'язково
передбачає наявність системи локальної взаємодії: міста можуть розглядатися
як вузли комунікації, полегшуючи координацію навіть при тимчасовій
географічній близькості.
Перспективи розвитку локалізованих економічних систем лежать у
площині застосування глокального підходу до менеджменту, який виходить
найперше з необхідності безумовного визнання того факту, що актори і
соціальні відносини на локальному рівні мають критичну важливість для
соціально-економічного прогресу і збереження миру, і що ця значущість більше
не обмежується місцеположенням. Про це свідчить усе більш зростаюча,
деколи навіть несподівано, їхня здатність взаємодіяти і впливати на акторів
вищих рівнів у глобальному масштабі. Іншими словами, не можна досягти
серйозного успіху щодо сталого розвитку організації, якщо адекватний ступінь
стабільності не досягається на всіх рівнях - від локального до глобального [12].
На регіональному рівні глокальний менеджмент покликаний серед іншого
забезпечити орієнтацію інвестиційної і структурної політики регіону на попит і
потреби ринку, на запити внутрішніх і позарегіональних споживачів і
організацію виробництва таких видів продукції, які мають попит на
міжнародному ринку і можуть сприяти підвищенню фінансової самостійності
регіону; оцінку кінцевого результату та ефективності залежно від ступеня
відповідності рівня економічного розвитку регіону і рівня життєдіяльності
населення (соціальні стандарти, бюджетна забезпеченість, структура доходів і
витрат сімей, екологія, демографічна ситуація, екологічна безпека тощо) [13].
Найважливішими соціальними одиницями для стратегій глокалізації на
муніципальному рівні є міста, які об'єднуються у мережі або кластери, є
осередками координації і акумуляції економних і соціальних взаємозв’язків між
окремими регіонами чи країнами.
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Висновки. Основними перевагами розвитку локалізованих економічних
систем в мережево-просторового контексті виступають: формування конкурентних
переваг

окремих

територій

та

їх

територіального

капіталу;

локалізація

багатонаціональних корпорацій і, відповідно, міжнародних виробничих мереж з
перевагами впровадження інновацій та децентралізованої концентрації; розвиток
інноваційних кластерів на основі інтернаціоналізації економічних відносин та
підключення до глобальних інноваційних систем в високою мобільністю;
активізація знання та комунікації, можливостей інкорпорувати місцевих акторів і
організації в глобальну мережу комунікації; можливості щодо інституційних,
ринкових та структурних трансформацій як чинників територіальної привабливості.
Список використаних джерел:
1. Courlet C., Pecqueur B. L’économie Territoriale / С. Courlet, В. Pecqueur. Grenoble: PUG, 2013. - 142 p.
2. Clarke J. Dissolving the public realm? The logics and limits of Neoliberalism / J.
Clarke // Journal of Social Policy. – №1 (Vol. 33). – p.27-48.
3. Boyle D. Localism: Unrevelling the Supplicant state / Boyle D. – London: New
Economic Foundation, 2010. – 325p.
4. Diamond J. The Big Society and the Regional Studies Agenda: Why the Connections
matter / John Diamond // Regions. Regionalism versus localism. – 2011. – N281 – p.4-5.
5. Чужиков В. И. Локализм VS регионализм: как должна меняться
экономическая география в современных условиях / В. И. Чужиков //
Геополитика и экогеодинамика регионов. – 2014. – Том 10. Выпуск 2. -854 с.
6. Локально-регіональні рівні вітчизняного наративу // Сучасний український
ґранд-наратив: підходи, концепції, реалізація. – Режим доступу: http://www.history.vn.ua
7. Castells M. The Rise of the Network Society / Castells M. – Blackwell
Publishing, 2000. – 594p.
8. Кастельс М. Становление общества сетевых структур // Новая
постиндустриальная волна на Западе.. - М., 1999. - С. 494-505.
9. Украинский В.Н. Современная французская пространственная экономика:
теория близости и типологизация локализованных экономических систем / В.Н.
Украинский //Пространственная экономика. – 2011. – № 2. – С. 92-126.
10. Grossetti M. Concentration d'entreprises et innovation: esquisse d'une typologie
des systemes productifs locaux // Geographie, Economie, Societe. – 2004. – Vol. 6. – № 2.
11. Garofoli G. Economic development, organization of production and
territory // Revue d'economie industrielle. - 1993. - Vol. 64.
12. Шавкун І.Г. Менеджмент ХХІ століття: колізія між глобалізацією і
регіоналізацією / І.Г.Шавкун . – Режим доступу: http://www.zgia.zp.ua.
13. Кирабаев Н.С. Глобализация и мультикультурализм / Н.С.
Кирабаев. – М: Издательство РУДН, 2005. - 332 с.
121

Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація економіки та права в умовах системних реформ України»

СЕКЦІЯ 3. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ.

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК
ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВА
Дроздова О.Г., к.е.н., доц.
Бааджи Ю.С., студентка ІІІ курсу,
Боднар Н.В., студентка ІІІ курсу
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського торговельно-економічного університету
м. Одеса, Україна

Бухгалтерський облік є важливим елементом економічної системи, без
знання

якого

неможливе

ефективне

управління

підприємством,

тому

організація обліку є одним із головних джерел отримання інформації
необхідної для прийняття та реалізації управлінських рішень.
Система бухгалтерського обліку є частиною інформаційної системи
підприємства, що дозволяє адекватно відобразити діяльність підприємства,
сформувати достовірні дані про майновий і фінансовий стан на рівні суб’єктів
господарювання,

здійснювати

аналіз

фінансово-господарської

діяльності для прийняття управлінських. Крім того, нині вона набуває
стратегічного

напряму,

тобто

спостерігається

поєднання

інформації

фінансового, управлінського та інших видів обліку для прийняття ефективних
рішень підприємства. [1. с. 87]
Віддаючи належне науковим напрацюванням з цієї проблематики, слід
зауважити, що на даний час ще цілу низку теоретичних та практичних питань
не вирішено і вони потребують подальших досліджень. Такий стан справ
пояснюється,

передусім,

недосконалістю
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бухгалтерського обліку, яка ще не націлена на розв’язання складних завдань,
що стоять перед сучасним підприємством.
Інформаційну систему можна визначити як сукупність організаційних і
технічних засобів для збору, збереження, обробки та передачі інформації в
інтегровану

стратегічну

систему

управління

з

метою

забезпечення

інформаційних потреб користувачів.
Акцентування уваги вчених до цієї сторони обліково-аналітичної
діяльності пояснюється, насамперед, складністю формалізації компонентів
бухгалтерського обліку. Одні з них розглядають підприємство з позицій
фінансово-економічної діяльності, інші - з точки зору ринкового оточення.[2. c.
183]
Така система як об'єкт, що володіє достатньо складною, певним чином
впорядкованою внутрішньою структурою включає в себе наступні компоненти:
- Структуру - безліч елементів і взаємозв'язків між ними (організаційна
та виробнича структура господарюючого суб'єкта охоплює всі сторони
діяльності підприємства, в тому числі оптимізацію основних та оборотних
коштів, розподіл прибутку, безготівкові розрахунки, податкову і цінову
політику, політику в галузі цінних паперів).
- Функції кожного елемента системи (управлінські функції - прийняття
рішень певним структурним підрозділом, які допомагають підприємству
організувати

управлінський

облік,

забезпечити

оперативне

управління

виробництвом і збутом, здійснювати ефективну взаємодію з замовниками та
постачальниками. Для їх впровадження необхідні лише дві умови: здатність
опанувати цими рішеннями і готовність інвестувати в розвиток інформаційної
інфраструктури підприємства).
- Вхід і вихід кожного елемента і системи в цілому (матеріальні,
інформаційні потоки, що надходять в систему або виводяться нею завдяки
засобам інформатизації та автоматизації документообігу, які дозволяють
оперативно накопичувати відповідні бази даних про наслідки господарської
діяльності та використовувати їх для формування редагування і друку вихідних
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документів, квартальних, піврічних і річних звітів, а також надавати
інформаційні послуги відповідним організаціям, ланкам управління щодо
ефективності роботи). Можна виділити два класи подібних систем: системи
класу workfow, системи класу groupware. Основне призначення обох класів автоматизація та підтримка злагодженої роботи на підприємстві. Однак між
ними є істотні відмінності. При цьому слід зазначити, що ці системи не
конкурують між собою, а швидше доповнюють одна одну.
- Цілі й обмеження системи та її окремих елементів - досягнення
максимального прибутку, контроль і фінансовий аналіз, який дозволяє не
тільки забезпечити підприємство фінансовими ресурсами та оптимізувати
ризики, але й визначити пакет стратегічних цілей для подальшого ефективного
розвитку підприємства.
Таким

чином,

застосування

сучасних

інформаційних

систем

бухгалтерського обліку створює передумови для посилення централізації й
перенесення на вищий рівень керівництва функцій стратегічного планування
економічною діяльністю підприємства.
Список використаних джерел:
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАРАХУВАННЯ, СПРАВЛЯННЯ ТА
АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБОТОК ПІДПРИЄМСТВ
Гура О. Л., к. е. н., доц.,
директор Одеського фінансово-економічного коледжу
Київського національного торговельно-економічного університету
Палиця А.О., студентка ІІІ курсу,
Одеський фінансово-економічний коледж
Київського національного торговельно-економічного університету
м. Одеса, Україна
Зміни механізмів справляння більшості податків та податкових платежів,
викликані прийняттям Податкового кодексу України, потребують нового
аналізу порядків їх нарахування і сплати. Одним із них є податок на прибуток
підприємств [2, c.96]. Дослідження сучасної нормативно-правової літератури з
питань методики та організації обліку податку на прибуток, свідчить про
недостатність їх тлумачення для застосування у практичній діяльності.
Враховуючи швидкі зміни у економіці України ефективність прийняття
управлінського рішення залежить від дієвості впровадження законів та
методичних вказівок. Тому актуальним є пошук шляхів удосконалення
методики та організації облікових процедур з податку на прибуток[10, c.83].
Податок на прибуток підприємств завжди певним чином виконував
фіскальні завдання та був регулятором фінансово-економічних відносин його
платників. В останній час механізм справляння цієї податкової форми зазнав
суттєвих змін. Варто зазначити, що розбіжності між бухгалтерським та
податковим обліком у визначенні доходів та витрат зумовлені недоречністю
механізму справляння зазначеного податку, яка була властива податку на
прибуток ще до запровадження Податкового кодексу України [8]. З часу ж
набуття чинності Податкового кодексу зазначені розбіжності хоч і суттєво
скоротились, але, все ж таки збереглись [7].
З 2015 року в Україні запроваджена класична європейська модель
податку на прибуток, згідно з якою базовим показником для розрахунку об’єкта
оподаткування є бухгалтерський фінансовий результат до оподаткування, який
в подальшому коригується на різниці, прямо визначеній Податковим кодексом
України. Тобто, об’єкт оподаткування повинен розраховуватись на підставі
даних фінансової звітності платника податків, у зв’язку із чим податковим
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органам

надано

право

проводити

перевірку

правильності

ведення

бухгалтерського обліку для податкових цілей.
Необхідно зазначити, що класична європейська модель оподаткування
прибутку підприємств є найпоширенішою серед країн ЄС (окрім Естонії). Втім, це
не означає, що вона не є безпроблемною та прийнятною для України з огляду на
інституційний, політичний та економічний рівень розвитку України [9, c.4].
Стосовно

податкового

стимулювання

інвестиційно-інноваційної

діяльності необхідно зазначити, що на відміну від України, в більшості країн
світу доходи платників податків, спрямовані ними на фінансування науководослідних та інвестиційно-інноваційних проектів взагалі виключаються з
оподатковуваних доходів[6, с. 202 – 203]. В нашій країні необхідно звільнити
від оподаткування ту частину прибутку, яка використовується на зазначені цілі.
На

даний

час

етапи

обрахування

податку

на

прибутку,

який

відображається у звіті підприємства про фінансові результати, і прибуток, який
є об’єктом оподаткування, відрізняються за методикою розрахунку. Причиною
цього є те, що бухгалтерський прибуток обчислюється шляхом зіставлення
доходів

і

витрат,

визначених

відповідно

до

Положень

(стандартів)

бухгалтерського обліку, податковий прибуток визначається шляхом зіставлення
доходів і витрат, визначених відповідно до розділу ІІІ ПКУ [10, с. 86].
На практиці проблеми адміністрування податку та вчинення фіскального
тиску проявляється у викривленні застосування норм податкового законодавства,
коли роз’яснення або дії податкових органів прямо суперечать нормам податкового
законодавства, або коли на рівні підзаконних актів, листів або навіть програмного
забезпечення закріплюються механізми, що фактично становлять собою нові
правила оподаткування. Принцип презумпції правомірності рішень платника
податків повністю ігнорується як в ході проведення перевірок, так і на етапі
адміністративного
перевіряючи

не

оскарження
ґрунтуються

рішень
на

податкових

нормах

органів.

податкового

«Висновки»

законодавства,

є

перекрученням фактичних обставин справи та/або положень податкового
законодавства, а інколи і взагалі позбавлені елементарної логіки [9, c.9-10].
Процедура адміністративного оскарження перетворилася в формальне
дійство, результат якого наперед визначений незалежно від аргументів. Адже
сьогодні вся структура податкових органів працює на одну мету – зібрати якомога
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більше надходжень до бюджету. Зокрема, статистика розгляду скарг на рівні
Державної фіскальної служби України свідчить про досить низький відсоток
задоволення скарг платників податків, який в середньому становить 4% [3].
Ситуація погіршується ще й тиском, який чиниться на посадові особи
платників податку шляхом відкриття кримінальних проваджень за відсутності
складу злочину. Система відкриття таких проваджень відпрацьована податковими
органами до автоматизму. Так, відповідно до інформації Генеральної прокуратури
України протягом 2015 року органами податкової міліції обліковувалось 1902
кримінальних провадження щодо умисного ухилення від сплати податків, зборів
та єдиного внеску, відсоток справ, які врешті-решт передаються до суду, мізерний
і становить лише 2,57 %. Тому можна зробити висновок про те, що найчастіше
досудові розслідування по кримінальним провадженням проводяться саме з
метою вчинення тиску на посадову особу/підприємство.
З точки зору ефективного функціонування будь-якого податку важливу
роль відіграє управління процесом його справляння. Адміністрування податку
здатне посилювати або послаблювати ефекти справляння. Тому важливо
здійснити дослідження специфіки адміністрування кожного податку, що
функціонує в країні. Під адмініструванням податків розуміється управлінська
діяльність органів державної виконавчої влади, яка пов’язана з організацією
процесу

оподаткування,

засновується

на

державних

законодавчих

і

нормативних актах та використовує соціально зумовлені і сприйняті правила.
Воно включає такі напрями: облікова робота (облік платників податків та облік
надходження податків); масово-роз’яснювальна та консультативна робота;
прогнозно-аналітична робота; контрольно-перевірочна робота.
У порівнянні з деякими іншими податками податок на прибуток не виглядає
адміністративно перевантаженим у аспекті місячного податкового періоду. Але
досвід розвинених країн свідчить про можливості застосування річного звітного
періоду [1]. Таке спрощення фіскально-адміністративних процедур відкрило б
можливості скорочення витрат і держави, і платників на забезпечення процесу
справляння. Вплив сегменту прогнозно-аналітичної роботи адміністрування
податку на прибуток на процеси справляння також неможливо відокремити, тому
що його важливість полягає в тому, що «прогнози є інструментом фінансового
управління, які можуть передбачити майбутній фінансовий вплив поточної
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політики, економічних тенденцій і припущень» [5, с. 70].
Напрям контрольно-перевірочної роботи справляє найпотужніший вплив на
фіскальні і регулюючі ефекти від функціонування цього податку. Треба відзначити,
що саме податок на прибуток підприємств та ПДВ традиційно були об’єктами
найбільш пильної уваги з боку контролюючих органів. Як правило, застосовується
вибірковий спосіб контролю, однак у випадку встановлення систематичних і
навмисних порушень проводиться суцільна перевірка. Але під перевірки підпадає
досить невеликий відсоток платників, отже говорити про значну роль контрольноперевірочної роботи у питанні налагодження справедливості в оподаткуванні є
перебільшенням, хоча відповідний ефект справді наявний.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ГРОШОВИХ
ПОТОКІВ
Варичева Р.В., к.е.н., доцент
кафедри обліку і оподаткування
Журавльова А.І., студентка ІV курсу,
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
Аудит грошових потоків – є дуже важливою складовою аудиторської
перевірки

фінансово-господарського

стану

підприємства

в

цілому,

та

проводиться за такими напрямками: аудит касових операцій; аудит операцій на
поточному рахунку; аудит розрахунків з дебіторами; аудит кредиторської
заборгованості.
Метою є визначення в

діяльності підприємств потреби в постійному

взаємозв’язку з іншими підприємствами, установами, організаціями та
окремими особами. Для фінансових операцій використовують як готівкові, так і
безготівкові розрахунки, розрахунки з дебіторами та кредиторами. Сучасні
умови існування підприємства підтверджують важливість і необхідність
грошових коштів для здійснення фінансово-господарської діяльності суб’єктів
підприємництва. Адже саме грошовими коштами визначається фінансова
платоспроможність підприємства [3].
Аудит грошових коштів є актуальним при проведенні операційних
перевірок, якщо керівництво підприємства цікавить не тільки відповідність
бухгалтерського обліку існуючим вимогам, але й законність та обґрунтованість
витрат безготівкових коштів, чи порушення у обігу готівки, які можуть стати
причиною
шахрайства.

застосування
Аудитор

фінансових

при

виявленні

санкцій,
фактів

аудитор

виявляє

шахрайства

і

факти

порушень

зобов’язаний повідомляти власника і керівника, яким належить право
прийняття рішень за результатами перевірки [4].
Вивченням проблем аудиту грошових коштів присвячували свою увагу різні
вітчизняні та зарубіжні вчені: О. Алексевич, О. Ковальов, Ф. Бутинець, О. Шайко,
М. Огійчук, В. Сопко, О. Сорокіна, К. Рудько, Астохова В., Нюндберг Х., Палій.
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Серед великої низки проблем аудиту грошових потоків ми спробували
виділити головні, до яких віднесли:
- недостатню кількість методичних розробок з аудиторського контролю
за готівкою;
- відсутність методичних рекомендацій з питань комп’ютеризації аудиту
грошових коштів;
- дозволеність, з точки зору законодавства, підприємствам відкривати
поточні рахунки в необмеженій кількості, що ускладнює контроль за рухом
грошових коштів;
- відсутність чіткої схеми деталізації та співвідношення різних видів
дебіторської заборгованості у загальній їх структурі;
- вивчення обліку сумнівних боргів, зокрема резерву на їх покриття;
- застосування в наших умовах традиційні за кордоном методики аналізу
заборгованості не завжди доцільно через відсутність необхідного обсягу
вірогідної і доступної інформації щодо розрахунків з дебіторами та кредиторами.
Щодо аудиту грошових коштів існують різні випадки порушень, зокрема:
виплата грошей за фіктивними рахунками та документами, підроблення
підписів отримувачів, включення до розрахунково-платіжних документів
підставних осіб, завищення сум розрахунково-платіжних відомостей на виплату
заробітної плати.
Для поліпшення роботи, викриття можливих випадків порушень за
даними первинної бухгалтерської документації та забезпечення повноти
вивчення касових операцій доцільно застосовувати спеціальну відомість
аудитора щодо контролю зберігання готівки. Цей документ, як предмет аудиту
є

засобом

обґрунтованості

бухгалтерських

записів

і

підтвердження

достовірності здійснених фінансово-господарських операцій [5].
Важливе значення достовірної інформації про стан руху грошових коштів
на поточних рахунках в банках обумовлюється необхідністю надання
користувачам повної та неупередженої інформації про фінансовий стан
підприємства та результати його діяльності, для прийняття управлінських
рішень. Щодо проблеми, яка виникає в зв'язку з дозволеністю відкривати багато
130

Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація економіки та права в умовах системних реформ України»

поточних рахунків, що ускладнює контроль за рухом грошових коштів, ми
рекомендуємо обмежити кількість банків з якими можуть співпрацювати
(відкривати рахунки) підприємства. Це дозволить краще контролювати
організацію обліку грошових коштів на поточних рахунках в банках.
Для розв’язання вище перерахованих проблемних питань аудиту
дебіторської заборгованості необхідно:
По-перше,

розробити

моделі

співвідношення

дебіторської

та

кредиторської заборгованості і певного інструментарію, який дозволив би
швидше та якісно виявити негативні явища, що впливають на кількісні та якісні
зміни цих заборгованостей.
По-друге, потрібно удосконалити методику визначення суми резерву
сумнівних боргів, при цьому потрібно внести зміни в діюче законодавство для
стимулювання створення підприємствами цього резерву.
Висновок. На сьогоднішній
достовірною

перевіркою

день аудит є найбільш правдивою і

фінансово-господарської

діяльності

суб’єктів

господарювання. Думки і висновки аудиторів, щодо аудиту грошових потоків
своєчасно

здатні

попередити

підприємства

про

недоліки

ведення

бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, а отже і застерегти
від небажаних наслідків, штрафних санкцій та витрачання грошових коштів.
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ОЦІНКА ВАРТОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Варичева Р.В., к.е.н. доцент,
Кара М.І., студентка ІV курсу,
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
Постановка проблеми. Значення аудиторів як ключової ланки у системі
підготовки фінансової звітності ще ніколи не було таким важливим, а їх роль як
довірених радників ніколи не цінувалася більше ніж зараз. Але не дивлячись на
вагомість аудиту, на сьогоднішній день існує ще багато причин, які стримують
процес ефективного його розвитку в Україні. І серед них важливо виділити
проблему формування ціни на аудиторські послуги.
Постановка

завдання.

Завдання

дослідження:

оцінка

можливих

факторів, що впливають на ціну аудиту, визначення основних компонентів
вартості, аналіз основних тенденцій вітчизняного ринку аудиторських послуг.
Виклад основного матеріалу Ключовим моментом при укладанні
договору на аудиторську перевірку є оцінка вартості послуг. Усі наявні в
Україні форми і види оцінки вартості аудиторських послуг можна умовно
розділити на: акордну, почасову, відрядну, оплата за результат та комбіновану.
Вартість аудиторських послуг залежить від багатьох факторів таких, як:
вид аудиторської перевірки; мета проведення аудиту; вид діяльності
підприємства; система оподаткування підприємства; період перевірки; кількість
операцій за місяць; наявність філій та відокремлених підрозділів; рівень
автоматизації обліку; та ін. Ринок аудиторських послуг має певні регіональні
особливості, що також впливає на формування вартості аудиту (мал.1).
Області, які стабільно зростають за обсягами наданих аудиторських
послуг є Київська, Дніпропетровська, Харківська, Львівська та Одеська області.
Значну частку в загальному обсязі наданих аудиторських послуг
займають регіони, де є найбільша концентрація підприємств реального сектору
економіки.
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Враховуючи вищевказані фактори визначається тривалість аудиторських
послуг. Ціна аудиторської перевірки залежить від кількості витрачених
людино-днів на таку перевірку. При цьому вартість однієї людино-години
становить - 150 грн. Аудиторською палатою України встановлено мінімальний
обсяг часу, достатній для якісного виконання завдання з обов'язково аудиту, в
залежності від обсягу діяльності клієнта з обов'язкового аудиту (табл. 1).
Обсяг діяльності клієнта з аудиту розраховується як сума його сукупних
активів (валюта балансу), чистого доходу від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг), іншого операційного доходу та інших доходів. Наведенні
показники мінімального обсягу часу, враховують витрати часу всіх членів
аудиторської групи із завдання та осіб, відповідальних за огляд контролю
якості завдання з обов'язкового аудиту. Прагнення українських компаній
забезпечити собі міжнародний імідж є зрозумілим. Це дозволить їм заробляти
більше грошей у майбутньому.
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За прогнозами "великої четвірки" у найближчі роки український бізнес
буде більше вкладати саме у вітчизняний аудит, оскільки послуги українських
компаній удвічі дешевші за міжнародні, що суттєво в період економічної
нестабільності. [3]
Таблиця 1
Загальний мінімальний бюджет часу на аудит фінансової звітності
(при 8-годинному робочому дні)
Обсяг діяльності клієнта з
аудиту

До 250 тис. грн.
Від 250 тис.грн. до 500 тис. грн.
Від 500 тис.грн. до 700 тис. грн.
Від 700 тис.грн. до 5 млн грн.
Від 5 млн грн. до 10 млн грн.
Від 10 млн грн. до 50 млн грн.
Від 50 млн грн. до 100 млн грн.
Від 100 млн грн. до 500 млн грн.
Від 500 млн грн. до 1.000 млн грн.
Від 1.000 млн грн.

Мінімальний Мінімальний обсяг часу (в людинообсяг часу(в
годинах) аудиту податкової
людинозвітності
годинах)
аудиту
фінансової
звітності
14
10 % додатково до людино- годин
аудиту
фінансової звітності (для
20
оборотів з реалізації 20 000,00 грн. і
30
більше)
40
60
80
120
250
400
600

Вартість будь яких товарів і послуг, як вже зазначалося, багато в чому залежить
від їх якості. Для стабільного забезпечення своїх клієнтів послугами високої якості
фірма повинна регулярно здійснювати значні витрати за цілою низкою таких напрямів:
1.

Інформаційна підтримка професійної діяльності;

2.

Методологічна підтримка професійної діяльності;

3.

Витрати на індивідуальне технічне забезпечення фахівців;

4.

Витрати на навчання та підвищення кваліфікації персоналу;

5.

Залучення висококваліфікованих фахівців;

6.

Витрати на взаємодію з міжнародними аудиторськими асоціаціями

для фірм, які є їх членами;
7.

Витрати на комунікації, забезпечення конфіденційності інформації та

утримання офісу;
8.

Витрати на інфраструктуру, яка забезпечує основну діяльність;

9.

Податки.
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Висновки Підсумовуючи зазначене, можна стверджувати, що ціна на
аудиторські послуги залежить від багатьох факторів і є відображенням якості і
рівня довіри користувачів фінансової інформації.
Для вирішення проблем формування адекватної ціни на аудиторські
послуги і співвідношення ціни і цінності аудиту необхідно, використовуючи
міжнародний практичний досвід, застосовувати прогресивний і сучасний підхід
до ціноутворення. Постійно моніторити та враховувати потреби бізнесу, що
значно різняться, і тарифні ставки, прийнятні для одних компаній, можуть не
підходити іншим. Також для допомоги підприємствам-клієнтам у визначенні
приблизного

бюджету

аудиторської

перевірки

необхідно

створити

спеціалізовані сайти, які будуть знаходитись у відкритому доступі для
калькулювання вартості аудиторських послуг. Вони повинні враховувати
середній діапазон цін на стандартний пакет послуг обов’язкового аудиту.
Отже, для забезпечення прозорого механізму оцінки вартості послуг
аудиторських компаній важливо і далі поглиблювати співпрацю професійних
аудиторських організацій України з міжнародним.
Список використаних джерел:
1. Давидов Г.М. Аналіз розвитку аудиторської діяльності в Україні / Г.М.
Давидов // Наукові записки. Економічні науки. Вип. 15.-К.: КМА,-2012.
2. Касич А.О. Розвиток ринку аудиторських послуг в Україні / А.О.
Касич, І.М. Гноєва // Облік і фінанси АПК.-2011.-№ 1.-С. 76-81.
3. Несторенко І.І. Перш за все ми хочемо удосконалити нормативну базу,
регулюючу аудиторську діяльність / І.І. Несторенко // Аудитор України.-2010.№ 2.-С. 20-22.
4. Офіційний вебсайт Аудиторської палати України [Електронний
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В
УКРАЇНІ
Варічева Р.В. к.е.н., доцент
кафедри обліку і оподаткування
Кюлафли М.Г. , студентка ІV курсу,
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
Аудит є обов’язковою частиною цивілізованого функціонування ринкової
економіки кожної країни світу. Проблеми розвитку аудиту є досить різними, всі
вони пов’язані з розвитком економіки України, і потребують нагального
вирішення. До основних проблем розвитку аудиту слід віднести:
• недостатню кількість кваліфікованих аудиторських кадрів, а звідси – і
неосвоєний ринок аудиторських послуг;
• брак достатнього досвіду аудиторської діяльності;
• відсутність типових форм документів з аудиту;
• відсутність методичних рекомендацій з питань комп’ютеризації аудиту
тощо;
• відсутність розробленого економічного механізму щодо регулювання
аудиту, який включає в себе великі штрафні санкції за неякісні аудиторські
перевірки, страхування аудиторської відповідальності (страхові фірми не здатні
і не підготовлені до масового страхування аудиторської відповідальності),
розвиток цивілізованої конкуренції на ринку аудиторських послуг тощо;
• недосконала законодавча база і досвід судового розгляду позовів щодо
аудиторів (аудиторських фірм), немає методики оцінки розмірів збитку
користувачів від неякісного аудиту;
• недостатня кількість методичних розробок з аудиторського контролю [2].
Отже, ситуація, що склалася в Україні, потребує вирішення проблем, які є
у професійній діяльності аудиторів, аудиторських фірм, і унеможливлюють
успішний розвиток аудиту. Передусім потрібно створити адекватну нормативну
та методологічну основу для проведення аудиту, зокрема розробити й
затвердити єдину концепцію розвитку фінансового контролю в Україні.
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Слід також внести зміни та доповнення в чинне законодавство. Крім того,
необхідно розробити з урахуванням найкращої міжнародної практики загальні
стандарти професійної етики аудиторів і контролерів [1].
Для ефективнішого регулювання аудиту в Україні необхідно розробити
кожній аудиторській фірмі внутрішні програми їх діяльності, які становитимуть
опис комплексного підходу до організації технології та методики здійснення
аудиту. Також актуальною проблемою аудиту є ціноутворення, її вирішенням
має бути відповідно співвідношенню «ціна – якість» [3]. Саме такий підхід
надасть аудиторським фірмам сучасних цивілізованих рис, забезпечить
можливість залучення та збереження клієнтів не за рахунок зниження ціни
обслуговування, а підвищення якості аудиту. Реалізація системи заходів,
спрямованих та усунення проблемних питань та недоліків у процесі проведення
аудиту, матиме безліч позитивних наслідків не лише у структурі діяль- ності
підприємств, але й в економіці України загалом. Поліпшення розвитку
аудиторської діяльності в Україні надасть змогу:
1) Значно заощадити державні кошти, котрі витрачають на утримання
контрольно-ревізійного апарату.
2) Отримати надходження додаткових коштів до бюджету за рахунок
виявлення підприємств, що частково або повністю приховують результати своєї
економічної діяльності.
3)

Уникнути

підприємствах

та

шахрайства,
забезпечити

помилок

і

незалежність,

грошових

махінацій

конкурентну

на

боротьбу,

професіоналізм аудиторів, що сприятиме підвищенню якості перевірок.
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аграрної економіки, 2015. – С. 184–186.
2. Пилипенко І. Національна система аудиту: проблеми становлення і
розвитку / І.Пилипенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – №3. – С. 5–12
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
Дроздова О.Г., к.е.н., доцент
Кулаксиз Н. Д., студентка ІІІ курсу,
Заборська М. Д., студентка ІІІ курсу,
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
Фінансова

політика

держави

базується

на

системі

фінансових

регуляторів, одним із яких є податки, що забезпечують вилучення і
перерозподіл створеного валового внутрішнього продукту і формування
централізованих фондів грошових ресурсів держави.
Функції податків як фінансової категорії випливають із функцій фінансів:
розподільної і контрольної. Податки безпосередньо пов’язані з розподільною
функцією в частині перерозподілу вартості створеного ВНП між державою та
фізичними та юридичними особами. [1]. Одночасно вони виступають методом
централізації ВНП у бюджеті на загальносуспільні потреби, виконуючи таким
чином фіскальну функцію і виражають сутність податків через їх суспільне
призначення. З огляду на цю функцію держава повинна отримувати податки,
які мають відповідати певним принципам.
Принципи побудови системи оподаткування:
1) постійність – це надходження податків до бюджету постійно, в чітко
встановлені строки, а не у вигляді разових платежів з невизначеними
термінами;
2) стабільність податкових законів – податкові закони повинні діяти
довгостроково, понад 10 років, а не змінюватись через кожні 2-3 роки;
3) рівномірність – за розподілом у територіальному розрізі;
4) соціальна справедливість – надання податкових пільг соціально
незахищеним, малозабезпеченим верствам населення.
Основними недоліками діючої в Україні системи оподаткування нині є:
нерівномірність і несправедливість розподілу податкового навантаження;
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податкова система нині є чинником зниження рівня економічного зростання та
інвестиційної активності, стимулювання ухилення від сплати податків та
відтоку капіталів за кордон;

значна кількість нормативно-правових актів з

питань оподаткування, нормами яких повинні володіти та керуватись на
практиці як платники податків, так і працівники органів державної податкової
служби України;

неузгодженості та протиріччя окремих норм податкових

законів, їх нестабільність, безсистемне надання пільг та перекручування суті
окремих видів податків; неврегульованість правових гарантій для учасників
податкових відносин, відсутність прозорих і ефективних механізмів захисту
прав платників податків; проблема подвійного оподаткування; велика кількість
малоефективних податків, які потребують істотних адміністративних витрат,
що перевищують доходи бюджету, що забезпечуються за рахунок їх
справляння;

надмірна

фіскальна

спрямованість

та

невиконання

нею

стимулюючої функції.
Головні напрями вдосконалення системи оподаткування торкаються
загальнодержавних податків. При цьому в першу чергу повинні бути вирішені
проблеми, пов’язані, по-перше, з розміром податків, по-друге, з їх кількістю і
способом стягнення.
Безумовно, створити ідеальну податкову систему, яка б задовольняла
інтереси і держави , і платників податків, досить складно. Однак існують певні
принципи, ігнорування яких може взагалі завести податкову систему в глухий
кут.
Перш за все це такі основні принципи, як соціальна справедливість,
рівнонапруженість, економічна ефективність, стабільність, гнучкість. В Україні
ж ці принципи на сучасному етапі як свідомо, так і несвідомо ігноруються, що
породжує проблеми визначення розміру, кількості податків, способу їх
стягнення.
Розробляючи напрями реформування податкової системи необхідно
враховувати і негативний ефект, який зазначені економічні перетворення
можуть мати на економіку країни. Так, різке зниження рівня оподаткування в
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загальному підсумку сприяє пожвавленню усіх економічних процесів і
зниженню рівня тіньової економіки, однак в перші роки супроводжується, як
правило, зменшенням податкових надходжень до бюджету. Тому податкова
реформа

повинна

сприяли

економічному

зростанню

та

передбачати

компенсацію втрат податкових надходжень за рахунок розширення податкової
бази [2].
Отже, для побудови ефективної і раціональної податкової системи
необхідна податкова реформа. Вона має усунути основні недоліки діючої
системи оподаткування та закласти основи для формування раціонального і
дієвого податкового інструментарію.
Список використаних джерел:
1. Краснокутська Н.Підприємницький потенціал України порівняно з
країнами ЄС / Н. Краснокутська // Вісник Київського національного
торговельно-економічного університету. – К. : Вид-во КНТЕУ. – 2010. – No 1. –
С. 25-33.
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застосування

спрощеної

системи

оподаткування для суб'єктів малого бізнесу / С.М. Тесля // Науковий вісник
НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. –
Вип. 23.3. – С. 280-280-286.
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ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА П(С)БО ТА МСБО: СПІЛЬНІ РИСИ
ТА ВІДМІННОСТІ
Дроздова О.Г., к.е.н., доцент,
завідувач кафедри обліку і оподаткування
Лебеденко В.В., студентка V курсу,
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
На теренах України діють підприємства різних галузей та форм
власності, розмірів та обсягів діяльності, але бухгалтерів об’єднує спільний
факт – наявність основних засобів, що потребують грамотного обліку. Вони є
основною складовою балансу і значно відіграють важливу роль у виробничогосподарському процесі та впливають на фінансовий результат діяльності
підприємства,

тому

правильність

ведення

їх

обліку

та

врахування

міжнародного досвіду є необхідним.
Облік основних засобів регулює велика кількість документів, які несуть
як загальнообов’язковий, так і рекомендаційний характер, тому стандарти
бухгалтерського обліку, як міжнародні, так і національні є важливою гілкою
нормативно-правового регулювання обліку основних засобів.
Інформацію щодо визнання, оцінки, амортизації, припинення визнання
та відображення в звітності, що стосується основних засобів, містять у собі
П(С)БО 7 «Основні засоби» та МСБО 16 «Основні засоби». П(С)БО 7
розробляли на основі міжнародних стандартів, зокрема МСБО 16, що свідчить
про наближеність українських стандартів до міжнародних. Однак, ці два
документи мають і розбіжності.
Згідно з МСБО 16 основні засоби – це матеріальні об’єкти, які [2]:
1) утримуються для використання у виробництві або постачанні товарів
чи наданні послуг, для надання в оренду іншим або для адміністративних
цілей;
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2) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного
періоду.
Згідно ПСБО 7, матеріальні активи, які підприємство утримує з метою
використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання
послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і
соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання
(експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він
довший за рік) [1].
І хоча визначення терміна можна вважати подібним на визначення
національних стандартів, проте при порівнянні цих двох документів можна
побачити суттєві відмінності.
МСБО 16не уточнює, що є об'єктом основних засобів. Відповідно до
П(С)БО 7 об'єкт основних засобів також може бути поділений на окремі
частини, однак на практиці далеко не кожне підприємство використовує
подібний спосіб покращення контролю та коригування амортизаційних
відрахувань. У МСБО 16 також передбачена можливість об'єднання окремих
незначних активів (наприклад, шаблонів, інструментів і штампів тощо) в один
об'єкт

основних

засобів,

національні

ж

стандарти

таку

можливість

виключають.
Аналізуючи національні та міжнародні стандарти щодо обліку основних
засобів спостерігаються відмінності в класифікації. А саме, в МСБО відсутні
такі позиції, як капітальні витрати на поліпшення земель, тварини та
багаторічні насадження. Також деякі позиції в МСБО мають окремі класи,
наприклад транспортні засоби поділяються на: кораблі, літаки і автомобілі. В
свою чергу, інструменти діляться на два класи: меблі та приладдя і офісне
обладнання[1;2].
Визначення первісної вартості однаково правильне як для обліку за
МСБО, так i для облiку за національними П(С)БО. Взагалі, пiд первiсною
вартістю основних засобів розуміють суму сплачених (або таких, що
підлягають сплатi) коштiв чи їх еквiвалентiв або справедливу вартiсть іншого
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вiдшкодування, переданого за той чи інший актив на дату його придбання.
Але, як кажуть, відмінності у деталях. Розглядаючи події, внаслідок яких
виникають основні засоби, можна простежити відмінності формування
первісної вартості основних засобів[3, с. 145].
Придбання в кредит: згідно МСБО 16 у разі якщо об’єкт надходить за
допомогою залучення кредитів, то облік витрат на виплату відсотків
здійснюється відповідно до МСБО 23 «Витрати на позики», залежно від того,
чи є цей об’єкт кваліфікованим активом. Відповідно до П(С)БО 7, витрати на
виплату відсотків за кредит не включаються до первісної вартості об’єкта у
жодному випадку. Обмін або не грошові операції: у МСБО 16 собівартість
такого об’єкта основних засобів оцінюється за справедливою вартістю, якщо
операція обміну має комерційну сутність та справедливу вартість отриманого
активу або відданого активу можна достовірно оцінити. А у П(С)БО 7
справедлива вартість основних засобів оцінюється на дату отримання (при
обміні на неподібний об’єкт).
Придбання за рахунок грантів: згідно МСБО 16 балансова вартість
об’єкта основних засобів може бути зменшена на суму отриманих державних
грантів, якщо таке фінансування пов’язане з придбанням саме цього об’єкта.
Облік отримуваних грантів регулює МСБО 20 “Облік державних грантів та
розкриття інформації про державну допомогу”. У П(С)БО 7 альтернативного
порядку не передбачено. Тобто при первісному визнанні придбаних за рахунок
урядових грантів (коштів цільового фінансування) об’єктів основних засобів
вартість цих активів на суму отриманих коштів зменшувати не дозволяється.
З приводу амортизації існуть також певні відмінності.Як відомо,
амортизація активу починається з моменту, коли актив можна використати за
призначенням. Відповідно до МСБО 16 ремонт або ж будь-яке технічне
обслуговування активу не відміняє необхідності амортизації такого основного
засобу. Національні ж стандарти, на відміну від міжнародних, не припиняють
амортизації подібних активів на період реконструкції, ремонту чи модернізації
[2].
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Методами нарахування амортизації у П(С)БО і у МСБО є: прямолінійний
та виробничий. Проте У П(С)БО є ще три методи: зменшення залишкової
вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний, а
МСБО включає в себе метод зменшення залишку.Поняття зносу основних
засобів у МСБО 16 взагалі не надається.
Вибуття основних засобів у П(С)БО і у МСБО здійснюється на основі
продажу,

проте

у

національних

стандартах

є

безоплатна

передача,

невідповідність критеріям визнання активу, у міжнародних – виключення
активу з використання без очікування економічних вигід від його вибуття.
Таким чином, між вітчизняними та міжнародними стандартами
бухгалтерського

обліку має місце ряд

спільних

положень.Безумовно,

власникам підприємств самостійно вирішувати, чи застосовувати міжнародні
стандарти для ведення обліку, чи дотримуватись національних. Але, оскільки
МСБО вбирають в себе позитивний досвід багатьох країн, на мою думку, було
б доречним почати удосконалювати національні стандарти, або ж надати
міжнародним стандартам статус національних. Це б полегшило роботу
бухгалтерів, підприємства яких мають справу з іноземними партнерами, і
покращило імідж країни.
Список використаних джерел:
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[Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ АУДИТУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Варичева Р.В., к.е.н.
Нахімчук К.С., студентка ІV курсу,
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
Постановка проблеми. Будь-яка діяльність підприємства не може
обійтись без забезпечення достовірної, повної, неупередженої та детальної
інформації.

Постійний

пошук

в

системі

інформаційних

ресурсів,який

сформований на основі обґрунтованого системного підходу, повинен надати
необхідну інформацію, на яку призначена система обліку, що охоплює
фінансову, управлінську і стратегічну підсистеми. Відтак виникає об`єктивна
необхідність проведення аудиту ефективності інноваційної діяльність, як
одного з процесів контролю роботи підприємства.
Багато вітчизняних учених виокремлювали особливості та основні
відмінні риси ефективності аудиту інноваційної діяльності: П.О. Петренко, М.
Сподарик, Н. Ю. Хотнянська, Т. І. Сафонов, О. Каплун, С. Яцишин.
Метою статті є визначення аудиту ефективності інноваціної діяльності,
що сформованні у належному обсязі облікових та аналітичних ресурсах з
метою підвищення рівня управління діяльністю підприємства загалом.
Від

реалізації

інновацій

залежить

подальше

функціонування

підприємства, утримання конкурентних позицій на ринку, пошук нових клієнтів
та, як результат, збільшення економічних вигод, то дослідження їх ефективного
впровадженням є одним з ключових моментів контролю за реалізацію проектів.
У світовій практиці аудит ефективності – це об‘єктивне і систематичне
вивчення програми, діяльності, систем функціонування або управління і
процедур організації для надання оцінки визначених цілей, досягнення
економії, ефективності та результативності у використанні ресурсів.
Тому практика діяльності сучасних підприємств визначає аудит
ефективності як складову функції процесу управління, однак він не
відокремлюється чітко від його інших функцій. На всіх рівнях аудит
ефективності та інші функції процесу управління повинні постійно взаємодіяти
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у безперервному замкнутому циклі. Якщо цикл буде розірвано (наприклад,
через відсутність контролю або низькою його ефективністю), то це призведе до
зниження ефективності системи управління [2]. Іншими словами, його
результатом є оцінка економічності, результативності і дієвості використання
матеріальних та нематеріальних ресурсів при реалізації інноваційних проектів.
Аудит ефективності припускає отримання самостійної інформації для
детальнішого вивчення проблем, шляхом проведення обстежень, інтерв‘ю,
опитувань, порівнянь з існуючими реалізованими інноваційними проектами.
Міжнародна практика показує, що складовою частиною аудиту ефективності
має бути аудит достовірності та якості досліджуваної інформації на усіх етапах
реалізації проекту [4]. Процес організації та проведення аудиту передбачає такі
етапи його проведення:
1. Планування (вибір напряму аудиту, котрий проводиться, визначення
його меж, розробка плану і програми проведення аудиту). На цьому етапі
відбувається отримання всебічного розуміння інноваційної діяльності, яка
перевіряється, цілей і дій, що її досягають. А саме відбувається загальний огляд
галузі діяльності господарюючого суб‘єкта з метою визначення імовірних
ризиків при проведенні аудиту. Також відбувається огляд основних систем,
процедур і засобів контролю при впровадженні інновацій; дослідження
відповідності інноваційної діяльності стратегічному плану підприємства; огляд
відібраних ключових подій на етапі планування, впровадження та реалізації
нововведень; підготовка звіту про результати вивчення об‘єкта аудиту. На
основі цих даних визначаються межі проведення аудиту, його основних цілей,
завдань, критеріїв і розробка програми його проведення.
2. Здійснення збору інформаційних ресурсів для проведення аудиту
ефективності інноваційної діяльності (збір інформації і фактів, виявлення
доказів, формування отриманих результатів). На цьому етапі передбачається
деталізоване дослідження та аналіз даних аудиту ефективності діяльності
спрямованої на впровадження здобутків науково-технічного прогресу, збір та
дослідження

фактичних

даних

аудиту.

Також

враховують

матеріали

аудиторських перевірок реалізації попередніх інноваційних проектів з метою
виявлення систематичних порушень. Також необхідно застосовувати метод
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прогнозування, адже аудит ефективності інноваційної діяльності може
проводитися ще до завершення реалізації нововведень. На основі отриманої
інформації формуються висновки та результати перевірки, рекомендації,
відбувається обговорення отриманих даних з керівниками господарюючого
суб‘єкта та відповідальної особи за проведення інноваційної діяльності.
3. Складання і надання звіту за результатами аудиту ефективності
(підготовка проекту звіту, узгодження, внесення на обговорення, надання
звіту). Цей етап передбачає підготовку висновків за підсумками проведення
аудиту ефективності інноваційної діяльності, підготування і затвердження
звіту, його надання у відповідні органи реєстрації.
4.

Контроль

Відбувається

огляд

за

виконання

відповідей

рекомендацій

на

рекомендації

аудиту

ефективності.

проведеного

аудиту

ефективності інноваційної діяльності, збір та аналіз фактичних даних про
виконання рекомендацій аудиту.
Висновки. Вивчення та аналіз адаптації процедур аудиту ефективності до
застосування на підприємствах, що впроваджують інновації з метою
вдосконалення реалізації проекту розглядається в напрямку виокремлення
універсального

підходу

і

може

бути

використаний

практикуючими

внутрішніми аудиторами з метою підвищення ефективності діяльності на етапі
планування, розробки, впровадження та реалізації нововведень.
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ КРЕДИТОРСЬКОЇ ТА ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Дроздова О.Г., к.е.н., доцент,
завідувач кафедри обліку і оподаткування
Пащенко І.В., студентка V курсу,
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
Вивчення

особливостей

обліку

дебіторської

та

кредиторської

заборгованості в сучасних умовах господарювання актуальне, оскільки
раціональна організація їх обліку впливає на величину оборотного капіталу
компанії, дозволяє ефективно використовувати тимчасово вільні кошти і не
допускати

появи

безнадійних

боргів.

Невірний

облік

кредиторської

заборгованості може призвести до прямих фінансових втрат або недоотримання
частини прибутку.
Вивченням проблеми обліку дебіторської та кредиторської заборгованості
займалися Бутинець Ф., Голов С., Костюченко В., Уорфілд Т., Сопко В. і
Лучков О. та інші.
В Україні процес проходження господарських розрахунків стримується
недосконалим законодавством. Нема жодних гарантій на своєчасне одержання
грошей за відвантажений споживачам товар у відповідності з договором, бо
правий статус боргів є невизначеним, через що з обороту виводяться величезні
грошові масиви – дефіцит грошей, який паралізує діяльність підприємства.
У зв’язку з тим, що безнадійна заборгованість на сьогоднішній день в
Україні посідає досить вагоме місце у складі всієї заборгованості особливої
уваги потребує порядок списання простроченої дебіторської і кредиторської
заборгованості, оскільки існує прямий взаємозв’язок між таким списанням і
формуванням оподатковуваної бази податком на прибуток. Це також відіграє
важливу роль при формуванні фінансових результатів діяльності підприємства.
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Для того щоб можна було вести мову про прийняття управлінського
рішення щодо списання кредиторської заборгованості, необхідно, щоб така
заборгованість

набула

статусу

безнадійної

–

заборгованість

суб’єктів

господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом порядку або
припинених як юридичні особи у зв’язку з їх ліквідацією. Це стосується і
дебіторів і кредиторів. Тобто в залежності від виду заборгованість обов’язково
повинна включатися в доходи (кредиторська) і може включатися до витрат
(дебіторська)[1].
Аналіз діючої практичної діяльності свідчить, що облік дебіторської та
кредиторської заборгованості має багато проблемних питань. Серед них:
1) відсутність чіткої схеми деталізації та співвідношення різних видів
дебіторської

заборгованості

у

загальній

їх

структурі.

Крім

цього

співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості на різних
підприємствах однієї галузі буває неоднаковим, що не дозволяє встановити
балансування між ними;
2) вивчення обліку сумнівних боргів, зокрема резерву на їх покриття з
метою зближення бухгалтерського та податкового обліку;
3) потреба змін у будові регістрів аналітичного і синтетичного обліку
дебіторської заборгованості. Сьогодні облік дебіторської та кредиторської
заборгованостей ведеться в одному регістрі – Журналі №3. Але насправді це
зовсім різні об’єкти бухгалтерського обліку, які лише частково пов’язані між
собою та інші.
Потребують розробки також моделі співвідношення дебіторської та
кредиторської заборгованостей і певного інструментарію, який дозволив би
швидко та якісно виявляти негативні явища, що впливають на кількісні та
якісні

зміни

цих

заборгованостей. Бажаним

є

співвідношення,

кредиторська заборгованість переважає дебіторську на 10-20% [2].
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Шляхи вирішення проблеми обліку заборгованостей:
1. В першу чергу потрібно внести корективи в П(с)БО 10 «Дебіторська
заборгованість», які будуть розмежовувати поняття та особливості обліку
довгострокової та короткострокової дебіторської заборгованості.
2. Потрібно проводити оцінку дебіторської заборгованості в першу чергу
за допомогою міжнародних стандартів, і тільки потім за допомогою
національних .
3. Якщо дебіторська заборгованість більша ніж кредиторська, це говорить
про те, що підприємство фінансово нестабільне и потребує залучення
додаткових коштів. В зв’язку з цим, необхідно своєчасно та періодично
проводити

контроль

заборгованостей

для

подальшої

ліквідності,

платоспроможності та конкурентоспроможності підприємства.
4. Приділити увагу обліковій політиці підприємства. В ній обов’язково
треба вказати основні пункти, які стосуються обліку на підприємстві.
Позитивним буде створення резерву сумнівних боргів в розрізі кожного з
боржників, зазначення термінів непогашення заборгованості та інших
показників.
Отже, аналізуючи дані дебіторської і кредиторської заборгованості,
необхідно вивчити причини виникнення кожного виду заборгованості,
виходячи з конкретної виробничої ситуації на підприємстві.
Список використаних джерел:
1. Лень В. С., Гливенко В. В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та
практика: 5-те видання. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 610 с.
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І.О.,
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Проблематика
ресурс].-

обліку

дебіторської
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ПРО МОЖЛИВІСТЬ ПОВЕРНЕННЯ ДО ПРОГРЕСИВНОГО
ОПОДАТКУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ
Непран А. В., к.е.н, доц.,
кафедри міжнародних відносин та фінансів
Поволоцький В. О., студент ІІІ курсу,
Виноградова А. С., студент ІІІ курсу,
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Харків, Україна
В Україні понад 10 років оподаткування доходів фізичних осіб
здійснюється на основі пропорційної системи оподаткування, і на протязі
всього періоду в економічній літературі тривають дискусії щодо необхідності
повернення до прогресивної моделі оподаткування. Зробимо спробу оцінити
можливість наслідків повернення до прогресивної моделі оподаткування
доходів фізичних осіб з точки зору сучасних тенденцій, а також розподілу
податкового навантаження серед різних верств населення.
Одним з головних податків України, який займає значну долю в
держаному бюджеті являє податок на доходи фізичних осіб. В 2016 р.
надходження від податку на доходи фізичних осіб склали 138,8 млрд грн, що
становить 21,3 % від загального обсягу податкових надходжень Зведеного
бюджету України [1]. На долю податку на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді
заробітної плати припадає 70,5 %.
Характерними рисами оподаткування доходів фізичних осіб в теперішній
час є: диференціація режимів оподаткування в залежності від типів отриманих
доходів (застосування різних ставок, застосування різних вирахувань);
формування пропорційної моделі оподаткування (в цілому за всіма доходами).
Так, згідно з ст. 167 Податкового кодексу України (ПКУ), ставка податку на
доходи, отримані у вигляді заробітної плати, складає 18 % [2].
Податок

на

доходи

фізичних

осіб

безпосередньо

пов'язаний

зі

споживанням, він може або стимулювати споживання, або скорочувати його.
Тому головною проблемою оподаткування доходів фізичних осіб є досягнення
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оптимального співвідношення між економічною ефективністю і соціальною
справедливістю податку. Іншими словами, необхідні такі ставки податку, які
забезпечували б максимально справедливий перерозподіл доходів при
мінімальному збиток інтересам платників податків від оподаткування. Оскільки
пропорційна ставка, яка встановлена в Україні на доходи фізичних осіб у
вигляді заробітної плати, порушує п. 4.1.6 ст. 4 ПКУ [2].
В теперішній час інформація щодо розподілу працюючих за обсягами
оподаткованих доходів в Україні не публікується. У зв’язку з цим не має
можливості оцінити податкове навантаження на різні верстви населення.
Непрямим джерелом такої інформації є розподіл кількості штатних працівників
за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності,
наведеними Державною службою України. Згідно з цих даних, частка осіб з
найменшими доходами, які не мають права на податкову соціальну пільгу,
(2000–2500 грн) складала 16,7 %. Якщо в цю групу додати 14,5 %
працездатного населення, які отримують заробітну плату у розмірі, що дає
право на податкову соціальну пільгу, то загальна чисельність груп фізичних
осіб з низьким рівнем доходів становитиме близько 30 %. Таким чином, можна
зробити висновок, що основне податкове навантаження в умовах пропорційної
системи оподаткування лежить на низькооплачуваних верствах населення.
Порівняємо цю ситуаціє з оподаткуванням заробітної плати, яка нині
склалася у розвинених країнах світу, зокрема у Німеччині, Великобританії,
Канаді та Франції. У всіх цих державах є одна спільна риса, це те що всі
використовують

прогресивну

систему

оподаткування.

Мінімальні

та

максимальні ставки податку на доходи фізичних осіб у вигляді заробітної плати
в розвинених країнах світу наведені в табл. 1.
Характерною

особливістю

оподаткування

в

Німеччині

широка

диференціація ставок оподаткування (12 ставок) в залежності від розміру
доходу. Максимальна ставка оподаткування 45% буде нарахована якщо сума
вашого доходу за рік складатиме більше 600 000 євро.
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Таблиця 1
Ставка податку на доходи у Німеччині та Великобританії у 2017 р.
Дохід на рік, євро
Німеччина
До 10 000
Від 10 000 до 20 000
Від 20 000 до 30 000
Від 30 000 до 40 000
Від 40 000 до 50 000
Від 50 000 до 60 000
Від 60 000 до 70 000
Від 70 000 до 80 000
Від 80 000 до 90 000
Від 90 000 до 100 000
Від 100 000 до 600 000
Понад 600 000

Ставка %

Дохід на рік, фунтів
Великобританія
До 11 500
Від 11 501 до 45 000
Від 45 001 до 150 000

0%
16,67 %
24,57 %
26,82 %
29,07 %
31,33 %
35,58 %
35,84 %
38,09 %
40,34 %
42,00 %
45,00 %

Ставка %
0%
20 %
40 %

Джерело: [3-4].
Крім того, на відміну від Франції та Канади тут є нульова ставка
оподаткування, тобто якщо ваш дохід менше ніж 10 000 євро за рік, то він не
буде оподаткованим. У Великобританії так само як і у Німеччині
застосовується прогресивна система (від 0 до 45%) та є нульова ставка податку,
сума доходу за рік для такої ставки не повинна перевищувати 11 500 фунтів
стерлінгів. Згідно з проведеного аналізу, можемо зробити такі висновки, що
більшість розвинені країни миру використовують прогресивну систему
оподаткування, що в свою чергу має на меті досягнення оптимального
співвідношення між справедливістю податку.
Список використаних джерел:
1. Звіт про виконання Зведеного бюджету України / Державне
казначейство України. [Електрон. ресурс] – Режим доступу: http://www.treasury
gov.ua/main/uk/index.
2. Державна фіскальна служба України [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://sfs.gov.ua/nk/
3. The National Archives [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://www.gov.uk
4. Statistisches Bundesamt (Destatis) [Електронний ресурс] – Режим
доступу: https://www.destatis.de/DE/Startseite.html
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТУ
В УКРАЇНІ
Варичева Р.В., к.е.н.
Федорова І. О., студентка ІV курсу,
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
Постановка проблеми.

Сучасні умови інтеграції в європейське

співтовариство диктують Україні вимоги до активного розвитку аудиторської
діяльності. Це обумовлено тим, що, за суттю, аудит в Україні не має достатньо
ефективного і розвиненого образу. Аудиторська діяльність на даному етапі
відчуває деякі труднощі.
Проблемами розвитку аудиту, а також його прогресуючих шляхiв
розвитку в Українi займаються такi вченi: Мусіхіна Г. М., Калінська Т.А.,
Одінцов Л.М., та iн.
Метою даної роботи є окреслення проблем та перспектив аудиту в
Україні в сучасних умовах.
Напрями розвитку аудиту є досить актуальним питанням, оскільки ця
діяльність є досить новою і має велике поле дій з удосконалення загальної
системи здійснення аудиту в Україні.
Впровадження аудиту в сферу підприємницької діяльності має в цілому
для держави істотні переваги порівняно з іншими формами фінансовогосподарського контролю, зокрема:
1) значна економія державних коштів на утримання контрольноревізійного апарату;
2) надходження додаткових коштів у бюджет за рахунок сплати
аудиторськими фірмами (аудиторами-підприємцями) податків;
3) незалежність, конкурентна боротьба, відповідний професіоналізм
аудиторів, що сприяє підвищенню якості перевірок;
4) можливість вибору аудитора замовником тощо.
Разом з тим до проблемних питань аудиту можна віднести [2]:
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1) брак достатнього досвіду аудиторської діяльності;
2) відсутність нормативної бази аудиту – аудиторських стандартів, що
забезпечили б єдині критерії якості аудиту (посадові обов’язки, службова
відповідальність тощо);
3) відсутність методичних рекомендацій щодо проведення аудиту;
4) недостатня кількість кваліфікованих кадрів, а звідси і неосвоєний
ринок аудиторських послуг;
5) відсутність типових форм документів з аудиту (договорів, висновків
тощо);
6) комп’ютеризація аудиту тощо.
У силу названих недоліків системи національного аудиту актуально
намітити напрямки та перспективи розвитку цієї галузі.
Рішення будь-яких проблем має починатися з державного рівня.
Офіційним регулятором вітчизняного аудиту є Аудиторська палата України,
яка створюється і функціонує як незалежний самостійний орган і є юридичною
особою,

що

організаційного

вирішує

важливі

управління

питання

у

сфері

аудитом в Україні

методологічного

й

[1]. Тому саме вона

першочергово має:
1) розробити методики аудиту, робочої документації;
2) удосконалити навчальні плани підготовки обліковців у вищих
навчальних закладах, адаптувати їх знання до потреб практики реального
життя;
3) розробити чіткі вимоги до проведення та якостi аудиторських послуг.
Державне регулювання питань аудиту має велике значення. Адаптуючись
до сучасних реалій національної системи аудиту слід, зазначити що для більш
відповідального функціонування аудиторів (а також аудиторських фірм)
доцільно створити комітет з контролю за роботою таких фірм. Він буде
покликаний контролювати якість наданих аудиторами послуг, відповідність їх
законодавству, а також підвищити престиж аудиторської професії.
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Говорячи про перспективи розвитку якості наданих аудиторських послуг
доцільно запропонувати введення державою єдиних цін на такі послуги. Таке
рішення буде достатньо ефективним, оскільки фірми опиняться в однаковому
становищі, що змусить їх покращувати якість послуг, від яких відповідно буде
залежати попит і дохід фірми. Але потрібно відзначити і недоліки такого
рішення, зокрема це стосується витрат на утримання і адміністрування самої
фірми. Доцільно запровадити певний інтервал цін, який буде залежати від
розміру фірми та кількості витрат на її адміністрування.
Покращенню якості аудиту в Україні сприятиме лише система цілісних і
комплексних заходів, які будуть спрямовані на розвиток правового поля
аудиту, запровадження якісної системи комп’ютеризації аудиту, здійснення
контролю над рівнем компетентності аудиторів і якості наданих послуг,
забезпечення реальної незалежності аудитора та запровадження санкцій і
покарань аудиторів щодо недостовірності надання аудиторських послуг.
Висновки. Отже, слiд сказати що на сучасному етапi аудит стає окремою
складовою інфраструктури економіки України, яка потребує відповідного
регулювання. У сучасних умовах інтеграції в європейське співтовариство
розвиток аудиту є важливим і пріоритетним напрямком. Аудиторська
діяльність є досить новою і тому має велике поле для становлення
індивідуальної національної системи аудиту, яка не повинна поступатися
світовим стандартам [3]. Слід зазначити, що удосконалення системи аудиту
матиме позитивний вплив не тільки на розвиток аудиторської діяльності, але і
на державу в цілому, за допомогою збільшення надходжень до бюджету та
скорочення коштів на адміністрування контрольно-ревізійного апарату.
Список використаних джерел:
1. Закон України «Про аудиторську діяльність» - Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/
2. Т.А. Калінська «Сучасний стан і проблеми вітчизняного аудиту» //
Калінська Т.А. // Наукововиробничий журнал. – 2013.
3. Л.М. Одінцов, А.О. Титаренко, М.В. Швець «Система фінансового
контролю і розвиток аудиторства в Україні» // Одінцов Л.М., Титаренко А.О.,
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університету. – 2012
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СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Малікова І.П., ст. викладач,
Худомака О. студент ІV курсу
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
У статті досліджено сутність і необхідність аналізу фінансового стану
підприємств в сучасних умовах. Обґрунтовано основні методичні підходи до
його здійснення. Ключові слова: фінансовий стан, оцінка фінансового стану,
фінансова стійкість, платоспроможність.
Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки обґрунтованість та
дієвість управлінських рішень на мікро- та макрорівнях значною мірою
залежить від результатів оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання,
зміст якої виходить за межі обчислення окремих коефіцієнтів і передбачає
вивчення комплексу показників, які відображають різні аспекти діяльності
підприємства. Значна кількість підприємств в Україні має незадовільну
структуру капіталу та відчуває нестачу оборотних коштів. За своєчасної
розробки та впровадження заходів, спрямованих на поліпшення фінансового
стану в довгостроковому періоді, такі підприємства можуть збільшити свій
майновий

потенціал,

відновити

платоспроможність

та

прибутковість.

Попередження розвитку негативних кризових явищ на підприємстві є
можливим тільки за систематичного забезпечення управлінського персоналу
інформацією

про

поточний

рівень

фінансової

стійкості

та

здатність

підприємства до подальшого розвитку. Така фінансово-аналітична інформація
повинна отримуватися за результатами оцінювання фінансового стану
підприємства. За умов переходу економіки України до ринкових відносин,
суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної
діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового
стану підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності, фінансової
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стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності,
оздоровлення підприємств та виходу їх з кризового стану.
Формування цілей статті. Метою статті є дослідження сутності, завдань
і необхідності системного аналізу фінансового стану підприємства, а також
дослідження існуючих методів, принципів та методик його.
Виклад основного матеріалу. В ринкових умовах господарювання
підприємствам необхідно докладати дуже багато зусиль, щоб зберегти
конкурентоспроможність,

бути

прибутковими,

платоспроможними

і

не

допустити банкрутства. Функціонування суб’єктів господарювання може
здійснюватись успішно лише з допомогою ефективного, розумного і зваженого
менеджменту. Проблеми і негативні явища, які виникають у діяльності
підприємства зазвичай пов’язані з помилками керівництва в аналітичній роботі,
успішне здійснення якої допомагає попередити виникнення практично будьяких кризових процесів. Отже, запорукою стабільної і рентабельної діяльності
суб’єкта господарювання, що забезпечує сталий розвиток і стійке становище в
сучасних умовах, є належно організована система і якісне проведення
фінансово аналізу, що має бути головною метою діяльності менеджменту.
Аналіз економічної літератури свідчить про наявність різноманітних
тлумачень сутності фінансового стану та визначень фінансової стійкості,
фінансового положення підприємства, про відсутність єдиної думки щодо
групування та способу обчислення показників оцінки фінансового стану.
Актуальність теми дослідження обумовлена наступними факторами:
- наявністю серед фахівців різних точок зору щодо визначення основних
понять та теоретичних положень теми дослідження, порядку обчислення та
групування фінансових показників й недоліків у діючих нормативно-правових
актах

з питань оцінювання

фінансового

стану вітчизняних

суб’єктів

господарювання;
- необхідністю розробки галузевих моделей оцінки фінансового стану
підприємств та адаптації закордонного досвіду фінансового аналізу до
вітчизняних умов господарювання, а також забезпечення менеджменту
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підприємства реальною інформацією про його фінансовий стан для прийняття
ефективних управлінських рішень.
Фінансовий аналіз передбачає дослідження важливих аспектів грошового
обороту та прийняття заходів із закріплення фінансово-економічного стану
господарюючого суб'єкта. Стабільний фінансовий стан підприємства означає
своєчасне виконання зобов'язань перед його персоналом, партнерами та
державою, що припускає фінансову стійкість, нормалізацію плато- і
кредитоспроможності та рентабельності активів, власного капіталу й продажів.
У процесі фінансового аналізу вибирають і оцінюють критерійні
показники, використовуючи їх для прийняття обґрунтованих фінансових та
інвестиційних рішень з урахуванням індивідуальних особливостей діяльності
господарюючого суб'єкта. Параметри, отримані у результаті аналітичної
роботи, повинні бути оцінені з позиції їх відповідності рекомендованим
(нормативним)

значенням,

підприємства.

а

Показники

також

умовам

(фінансові

діяльності

коефіцієнти),

конкретного
отримані

у

результаті аналізу поточної (операційної) діяльності, використовують з метою
фінансового планування, прогнозування та контролю.
Зміна тих чи інших факторів внутрішньої та зовнішньої середи часто
викликає потребу в коректуванні фінансової стратегії й тактики з урахуванням
впливу цих факторів на фінансове становище підприємства. Тому виникає
необхідність багатоваріантних підходів до оцінки наслідків виникнення різних
ситуацій у господарській діяльності, що повинно знаходити відображення у
фінансовому аналізі.
Фінансовий аналіз допомагає приймати управлінські рішення, які
направлені на зміцнення фінансово-економічного стану підприємства в
інтересах власників. Аналіз публікацій, присвячених питанням оцінки
фінансового стану підприємств дає підстави визначити, що фінансовий стан
підприємства

характеризується

сукупністю

параметрів,

які

виражають

наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів підприємства. А
його оцінка є необхідною умовою для ефективного управління підприємством,
для розміщення та використання ресурсів підприємства.
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Для досягнення основної мети аналізу фінансового стану підприємства
можуть застосовуватися різні методи аналізу. Проаналізувавши літературні
джерела авторів, які досліджували дане питання можна визначити наступні
методи оцінки фінансового стану підприємства: коефіцієнтний, комплексний,
інтегральний, беззбитковий, рівноважний.
У сучасній практиці управління корпоративними фінансами важливе місце
займає проблема якісного і кількісного обґрунтування управлінських фінансових
рішень, прийняття яких неможливе без використання ефективної оцінки. Водночас
значна їх частина потребує комплексного підходу до дослідження об’єкта. В
умовах мінливого як зовнішнього, так і внутрішнього середовища такий підхід є
актуальним як для власників, управлінські інтереси яких визначаються їхнім
бізнесом, так і для державних інституцій, що мають забезпечувати управління
економікою в розрізі галузей, регіонів та країни в цілому.
Обґрунтування управлінських рішень в економічній сфері неможливе без
широкого використання інформації про фінансовий стан підприємств, які є
основними об’єктами економічних відносин. Водночас у контексті реалізації
інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України стає актуальним
завдання комплексного підходу при оцінці фінансового стану господарюючих
суб’єктів, що репрезентується інтегральним показником.
У вітчизняній науково-практичній літературі з фінансового аналізу та
фінансового менеджменту використовуються такі терміни, як інтегральна
оцінка, інтегральний фінансовий аналіз та комплексний фінансовий аналіз. Усі
наведені терміни застосовуються для позначення однієї й тієї самої
функціонально-організаційної форми фінансового аналізу.
Мету рейтингової оцінки фінансового стану підприємства можна
інтерпретувати наступним чипом: у достатньо короткі строки провести
розрахунки на основі обраної математичної моделі комплексного фінансового
дослідження операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства
— об’єкта дослідження, ідентифікувати фактичні результати та обґрунтувати
прогнозний тренд розвитку фінансового стану суб’єкта господарювання у
коротко- або довгостроковому періодах. Результатом такого аналізу буде
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кількісне

вираження

спроможності

об’єкта

дослідження

забезпечити

стабільність фінансово-господарської діяльності, приріст ринкової вартості
підприємства та забезпечення доходу його власників у коротко- та
довгостроковій перспективах. Методика рейтингової оцінки має наступні
переваги: базується на комплексному багатомірному підході до оцінки
фінансової діяльності підприємства; здійснюється на основі даних публічної
фінансової звітності підприємства; враховує досягнення всіх конкурентів;
здійснюється з врахуванням математичних моделей.
Висновки: Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є
результатом

взаємодії

всіх

елементів

системи

фінансових

відносин

підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і
характеризується

системою

показників,

що

відображають

наявність,

розміщення і використання фінансових ресурсів.
Аналіз фінансового стану підприємства дає якісну та кількісну
інформацію про його діяльність, яка необхідна для багатьох суб’єктів ринку.
В той же час з метою її достовірності, використання у процесі
управлінських

рішень

доцільно

використовувати

коефіцієнтний

або

комплексний метод, адже вони є найбільш широким і охоплюють всі сфери
діяльності підприємства. Дані методи представляють підприємство і всі його
зв’язки як взаємопов’язану систему рухів фінансових ресурсів, що дає змогу
найширше оцінити його фінансовий стан.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛІКУ
Шрамко О.О., старший викладач
кафедри гуманітарно-природничих дисциплін,
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
Враховуючи сучасні тенденції розвитку економіки, інформаційні ресурси
відіграють ключову роль у діяльності будь-якого суб’єкта господарської
діяльності. Сьогодні в Україні багато уваги

приділяється практиці

застосування нових підходів в організації бухгалтерського обліку та фінансової
звітності, що сприятиме вступу України до СОТ, співпраці з ЄС та зростанню
потоків іноземних інвестицій. Розвиток системи управління підприємством в
сучасних умовах ринкової економіки потребує пошуку нових підходів і
способів інформаційної підтримки даного процесу.
Усі суб’єкти ринкової економіки вже добре розуміють, якими є справжні
можливості інформації. Професор Л. В. Чижевська відмічає з цього приводу,
що у сучасному складному економічному механізмі здійснення суспільного
відтворення без інформаційних потоків неможливе, оскільки саме вони
супроводжують і координують утворення і використання фінансових і
матеріальних ресурсів. Інформація використовується у відтворювальному
процесі й віддзеркалює цей процес та його результати [1, с.54].
Розвинута і ефективно організована бухгалтерська справа є однією з
невід’ємних елементів будь-якої економіки. Бухгалтери відіграють життєву
роль в наданні доказової і достовірної інформації, яка необхідна для прийняття
управлінських

рішень.

Бухгалтер

сьогодення

повинен

вміти

швидко

пристосовуватись до швидких змін в економічному житті країни і має бути не
тільки економістом, але і юристом, тому що все що він робить, регламентується
тими або іншими нормативними документами, сукупність вимог яких дозволяє
говорити про бухгалтерське право.
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В сучасному етапі розвитку інформаційного забезпечення функції
бухгалтера зазнали суттєвих змін. Впровадження інформаційної системи
дозволяє переходити на нові методи управління, на якісно новий рівень
менеджменту і ведення бухгалтерського обліку. Позитивним результатом
впровадження

інформаційної

системи

на

підприємстві

може

бути:

впорядкування бухгалтерського обліку; зниження кількості бухгалтерських
помилок;

підвищення

оперативності

адміністративно-управлінський

апарат,

обліку,

скорочення

зниження

витрат

транспортних

на

витрат;

зниження страхових запасів на складах [ 2 ].
В Україні сьогодні престиж бухгалтерської професії на порядок вищий
в порівнянні з образом бухгалтера минулих років, але ще існує ряд питань, що
потребують свого вирішення.
По-перше, проблемою реформування бухгалтерського обліку в Україні
залишається невідповідність системи післядипломної освіти бухгалтера
загальноприйнятим міжнародним принципам і стандартам, що

полягає у

відсутності певної відповідальності державних або громадських установ за
кваліфікаційний рівень бухгалтера. Відсутність кваліфікованих кадрів – одна з
причин недостатнього виконання програми реформування обліку [3, с.17].
По-друге,
залишається

впровадження

інформаційних

систем

на

підприємстві

відкритим в Україні.Проблема, з якою зіштовхуються малі

підприємства, пов’язана з тим, що більшість стандартних програмних
продуктів, які за своєю специфікою є складними та спрямовані на
обслуговування великого бізнесу. Впровадження таких проектів на малих
підприємствах не є ефективним через низький рівень рентабельності. [4].
По-третє, важливим елементом в роботі бухгалтера є обізнаність в
програмній частині бухгалтерії і тут важливу роль в підготовці майбутніх
фахівців відіграють вищі навчальні заклади, які закладають навички
користування цими програмами. Але тут треба говорити про недостатнє
фінансування вітчизняних ВНЗ для закупівлі та оновлення програмного
забезпечення.
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Ще однією проблемою є національна законодавча база, яка досить часто
змінюється, а іноді є непередбачуваною. Так, серед пакетів прикладних
програм найбільшої популярності у користувачів набула програма "1С:
Бухгалтерія” для України, дію якої було обмежено Указом Президента України
Петром Порошенко за рішенням РНБО (Ради національної безпеки України)
про введення санкцій проти фізичних і юридичних осіб Російської Федерації
[5]. Такі зміни ведуть до придбання нового програмного забезпечення і
необхідності перепідготовки працівників бухгалтерського обліку за рахунок
підприємства. Тому перевагу слід надавати вітчизняним програмним продуктам
масового тиражу, які будуть доступними для закупівлі підприємствами.
Процес впровадження і використання нових інформаційних технологій має
бути системною діяльністю, яка не повинна здійснюватися інтуїтивно і має
вирішуватися не тільки на рівні підприємства, а і на рівні держави.
Список використаних джерел:
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ДІЮЧІ ПЛАНИ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Плани

рахунків бухгалтерського обліку є невід'ємним елементом

облікової політики підприємств всіх форм власності, організацій та установ. В
історії обліку України були часи, коли Плани рахунків бухгалтерського обліку
використовували окремо для промислових підприємств, казначейства, банку,
сільськогосподарських підприємств, торгівлі. Об’єднання промпереробних
підприємств з аграріями, реалізація їх продукції через торговельні підприємства
сприяли злиттю "промислового", "сільського" та "торговельного" Планів
рахунків обліку [1]. Зараз ще існують Плани рахунків для суб'єктів малого
підприємництва
На

[2];

нашу

державного

думку,

можна

сектору

[3];

розробити

банків
єдиний

України
План

[4].

рахунків

бухгалтерського обліку на рівні синтетичних рахунків першого порядку та
відповідно до загальних вимог організації обліку. Діючі правила ведення таких
об'єктів обліку, як наприклад, основні
кредитори,

власний

капітал

засоби, грошові кошти, дебітори,
притаманні

як

промисловим,

сільськогосподарським, торговельним підприємствам так і банківським, і
бюджетним установам. Враховуючи особливості діяльності підприємств,
установ та організацій, тобто специфіку тих чи інших можна відображати в
Робочому

Плані

рахунків бухгалтерського обліку, який має задовольняти

потреби внутрішніх, зовнішніх користувачів та

відповідати міжнародним

стандартам обліку.
Плани

рахунків бухгалтерського обліку, в основному, визначаються у

фаховій літературі, як

систематизований перелік рахунків бухгалтерського

обліку за їх економічним змістом необхідний для накопичення інформації про
діяльність підприємства, потрібної користувачам для управління, контролю і
звітності. Ми поділяємо думку дослідників з приводу визнання діючого Плану
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рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських
операцій підприємств

і

організацій

[1],

який

забезпечує

тотожність

відображення господарських операцій на підприємствах різних типів та різних
правових

форм

власності,

що

надає

можливість

бухгалтерам

вільно

спілкуватися і розуміти один одного, тобто він є «мовою бізнесу» [5].
Стисла характеристика діючих Планів рахунків була надана у статті
автора [6, с. 582]. Дійсно, в основу діючих Планів рахунків бухгалтерського
обліку

покладена

класифікація за економічним змістом. Але, тільки для

Плану рахунків, який ми назвали "базовий", а в Плані рахунків для банків крім
класифікації рахунків за економічним змістом використовують класифікацію
за типами контрагентів та характером операцій. Це - Клас 1- Казначейські та
міжбанківські операції; Клас 2 -

Операції з клієнтами; Клас 3- Операції з

цінними паперами та інші активи і зобов’язання. В Плані рахунків державного
сектору присутній Клас 3-Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних
коштів [6, с. 583]. В "базовому" Плані рахунки мають 3 знаки: два для рахунків
першого порядку, наприклад, 15 – "Капітальні інвестиції" та один - для
субрахунків – 151 "Капітальне будівництво" (рахунок другого порядку).
Господарські операції в держсекторі та банку відображають на рахунках з
чотирьохзначними

кодами.

Наприклад,

в

держсекторі

рахунок

1015

«Транспортні засоби» - синтетичний рахунок 10 «Основні засоби», субрахунку
першого рівня -101 «Основні засоби та інвестиційна нерухомість розпорядників
бюджетних коштів» та 5 «Транспортні засоби» - субрахунок 2-го рівня. Для
банків: 1207 "Накопичувальний рахунок банку в Національному банку
України" - 12 "Кошти в Національному банку України" - синтетичний рахунок,
120 " Кошти на вимогу в національному банку України" - субрахунок першого
порядку, 7 " Накопичувальний рахунок банку в Національному банку України"
субрахунок другого порядку.
Дослідження показали, що

синтетичні рахунки першого порядку,

затверджені до використання у вище зазначених "базовому" і державному
Планах рахунків повністю ідентичні у назві і кодах - 14 синтетичних рахунків
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та 19 мають однакову назву. Тобто 41 відсоток від загальної кількості рахунків
державного плану мають однакові об’єкти обліку. У Плані рахунків банку
спостерігається спів падіння з назвою об’єктів
відсотків

та

6

відсотків

з

державного лише на 19

"базовим"

планом

рахунків.

У Німеччині, наприклад, номенклатура рахунків містить 10 розділів,
пронумерованих цифрами від 0 до 9, які стоять на першому місці в номерах
рахунків. Розділи номенклатури рахунків також підрозділяються на 10 груп,
пронумерованих від 0 до 9 і займають друге місце в номерах рахунків. Групи
номенклатури діляться на 10 рахунків і посідають третє місце в номерах
рахунків. Рахунки аналогічно поділяються на 10 субрахунків (четверте місце в
номерах рахунків). Підприємства залежно від галузевої приналежності,
розміру, правової форми та специфіки організації виробництва виділяють із
загальноприйнятої номенклатури рахунків необхідні рахунки і субрахунки,
формуючи таким чином робочі плани рахунків. Плани рахунків різних
підприємств різняться в залежності від галузевої приналежності, розміру,
правової

форми

та

організації

виробництва

даного

підприємства[7].

У Франції використовують національний уніфікований План рахунків
(РСG)по десяти розрядній системі. Передбачено три рівні використання плану
рахунків: скорочений, стандартний і розширений. Він складається з трьох
титулів:1.«Загальна систематизація, термінологія, звіт рахунків»,2.«Фінансовий
облік», 3 "Управлінський облік». План рахунків окремої організації складається
на основі плану, затвердженого РСG, і складається досить детально, щоб
забезпечити відповідність французьким бухгалтерським стандартам. Таким
чином, для Франції характерні високий рівень стандартизації бухгалтерського
обліку

і

докладна

методична

проробка

нормативних

документів

з

бухгалтерського обліку[8]. Знайомство з Планами рахунків інших держав дає
надію на можливість створення і в Україні "єдиного" Плану рахунків. Але, на
наш погляд, спочатку треба шукати можливості об’єднання «базового» та
«державного» Планів, та за основу взяти «базовий», керуючись тим, що він
«обслуговує» більше користувачів ніж «державний» і в них багато спільного.
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Перспективи подальшого дослідження автор бачить у вивченні зарубіжного
досвіду, щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку зокрема
Америки, Японії, Китаю.
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СЕКЦІЯ 4. ВДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПІД
ВПЛИВОМ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
ЩОДО РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ВІКТИМОЛОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ
ТЕРОРИЗМУ
Алістратова А.О.
аспірант кафедри кримінального права та кримінології
Одеського державного університету внутрішніх справ
м. Одеса, Україна
У питаннях віктимологічної профілактики держава повинна зосередити
свою увагу на завданнях вироблення віктимологічної політики, своєчасному
забезпеченні нормативно-правової бази її проведення, питаннях захисту прав
потерпілого у суді, на проблемах компенсацій жертвам злочинів. Серед
спеціально-запобіжних засобів віктимологічного характеру пріоритетним
напрямом має стати антитерористична профілактика. Оскільки саме тероризм є
тим злочином, який віктимізує все суспільство, протистояти йому повинна
насамперед держава, яка несе відповідальність за становище у суспільстві
загалом.
Віктимологічний потенціал реалізується через діяльність системи
державних органів, громадських організацій при здійсненні віктимологічної
політики,

віктимологічної

профілактики,

віктимологічної

безпеки,

удосконаленні вітчизняного законодавства [1, с.224].
В преамбулі до Закону України «Про боротьбу з тероризмом» зазначено,
що він має за мету захист особи, держави й суспільства від тероризму,
виявлення та усунення причин і умов, які його породжують, визначає
правові та організаційні основи боротьби з цим небезпечним явищем,
повноваження й обов’язки органів виконавчої влади, об’єднань громадян і
організацій, посадових осіб та окремих громадян у цій сфері,

порядок

координації їх діяльності, гарантії правового і соціального захисту громадян
у зв’язку із участю в боротьбі з тероризмом [2, с.208].
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Вітчизняна

наукова

думка

продовжує

полемізувати

з

приводу

профілактики тероризму, але єдиної, тим більш закріпленої законодавчо норми
трактування поняття «профілактики» тероризму досі немає [3, с.88].
Констатуючи той факт, що законодавча регламентація боротьби з
терористичною діяльністю як складової процесу протидії тероризму в Україні
відпрацьована та втілена в Законі України «Про боротьбу з тероризмом», з
метою удосконалення та доповнення нормативно-правової бази з протидії
тероризму було б доречно унормувати поняття «профілактика тероризму» на
рівні окремого закону України, базовим поняттям якого виступатиме
профілактика тероризму – сукупність соціальних процесів, спрямованих на
мінімізацію теророгенності соціальних систем шляхом проведення відповідних
попереджувально-профілактичних заходів; заходи соціального, правового,
виховного та іншого характеру, спрямовані на нейтралізацію або усунення
причин і умов вчинення тероризму, які полягають у цілеспрямованому,
попереджувальному впливі на осіб (груп осіб, організацій, рухів тощо) з
антигромадською поведінкою, як в їх власних інтересах, так і в інтересах
суспільства, а також спрямовані на зниження ризику для осіб стати жертвами
терористичних (злочинних) посягань [1, с. 230].

Профілактика

тероризму

та злочинів терористичного характеру, і це має бути закріплено законодавчо,
реалізується шляхом соціально-інформаційного впливу через інститути
соціально-правового контролю з метою:
1) роз’яснення небезпеки тероризму;
2) викриття форм, методів і прийомів, за допомогою яких терористи
здійснюють пропаганду своїх поглядів та ідей;
3) формування в суспільстві антитерористичної свідомості;
4) об’єднання зусиль державних органів, які здійснюють протидію
тероризму, та інститутів громадянського суспільства в профілактиці тероризму;
5) скорочення соціальної бази підтримки терроризму [4].
Ставлення суспільства до тероризму залежить від багатьох чинників: від
ступеня консолідації навколо політичних цілей терористичних організацій, від
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сприйняття у суспільстві цінності людського життя, від рівня правової
свідомості населення. Терористичні рухи за відсутності будь-якої підтримки
частини населення швидко припиняють свою діяльність. Як наслідок,
вирішення соціальних проблем позбавляє тероризм соціальної бази, що
ускладнює його розгортання [5, с. 82-88].
Саме ЗМІ та Інтернет стають носіями і ретрансляторами всіх складових
тероризму, і саме тому вони мають виступати основним об’єктом моніторингу
для своєчасного формування заходів запобігання тероризму. Зауважимо, що
сьогодні не достатньо повно використовуються можливості залучення
громадськості до боротьби з тероризмом. Отже, поза увагою залишилися
можливості

і

резерву

людського

ресурсу

як

основної

складової

антитерористичного потенціалу суспільства. Фактично одним з етапів протидії
проявам тероризму на об’єктах різного призначення є специфічна робота з
населенням, що спрямована на підвищення його обізнаності щодо небезпеки. У
такому випадку результати роботи залежать від ступеня їх готовності до таких
дій, а концепції протидії тероризму вимагають формування нового підходу до
проблеми розвитку людини, оскільки результат сучасної антитерористичної
операції залежить не тільки від рівня фахової майстерності співробітників
спеціальних підрозділів, а й від поведінки та реакції цивільного населення [6, с.
91].
Як висновок, напрямки віктимологічної профілактики тероризму мають
бути наступними:
1) подолання соціальної дезорганізації населення;
2) контртерористична підготовка громадянського суспільства;
3) розвиток системи профілактики психопатології, яка

продукує

насильство;
4) залучення громадськості до впливу на терористичні прояви та
екстремістські наміри;
5) удосконалення законодавства про необхідну самооборону щодо
оптимального визначення її меж;
171

Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація економіки та права в умовах системних реформ України»

6) соціальний захист найбільш вразливих верств населення;
7) проведення ідеологічних і виховних заходів, що усувають чи
обмежують теророгенні фактори через формування у членів суспільства
моральної позиції, орієнтованої на базові загальнолюдські цінності, що
формують у суспільній свідомості нетерпимість до протиправної поведінки й
антигромадських дій;
8) проведення освітніх та культурно-масових заходів, які підвищують
загальну, побутову і правову культуру людей.
Заходи

індивідуальної

профілактики

тероризму

застосовуються

для

систематичного цілеспрямованого впливу на правосвідомість і поведінку особи або
її найближчого оточення, груп осіб, співтовариств (включаючи віртуальні), від яких
слід очікувати провокацій соціальних конфліктів та вчинення пов’язаних із ними
правопорушень аж до терористичної спрямованості, з метою попередження їх
антисоціальної та протиправної поведінки, а також усунення (мінімізації,
нейтралізації) причин, умов, що провокують їх учинення [4].
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ КОРУПЦІЇ
В МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТАХ
Асєєв Р.О.
аспірант кафедри кримінального права та кримінології
Одеського державного університету внутрішніх справ
м. Одеса, Україна
Проблема корупції, а як наслідок, ефективність державного управління є
невід’ємною частиною від всієї державно-політичної системи. Отже, боротьба з
корупцією з метою забезпечення ефективності держави є суттю та сенсом
існування конституційної системи та всієї системи законодавства будь-якої
сучасної демократичної держави.
Посилення взаємозалежності економік окремих країн у ХХ столітті
змусило об’єднувати сили в протидії цьому небезпечному явищу. Таке
об’єднання зусиль відбувається в рамках міжнародних організацій, які сферу
запобігання та протидії корупції визначають як один з пріоритетів їхньої
діяльності. Розглядаючи питання визначення поняття “корупції” та її змісту,
вважаємо за необхідне

розглянутизначення, вяких це поняття вживається в

міжнародно-правових актах.
Так, слід зазначити, що перша спроба визначити правову природу терміну
“корупція”на міжнародному рівні зафіксована в Практичних заходах боротьби з
корупцією, підготовлених Економічною та Соціальною Радами Секретаріату
ООН. В

першому розділі “Кримінальне законодавство”

справедливо

відзначалось, що термін “корупція” має швидше загальний характер і не є
точним правовим терміном. “Найбільш явним проявом корупції є одержання
хабара певною особою”.

Разом з тим зазначалось, що

проявами корупції

можуть бути й інші діяння, які не охоплюються поняттям хабарництва.
Виходячи з подальшого змісту практичних заходів боротьби з корупцією,
можна зробити висновок, що
також

корупційними діяннями можуть визнаватись

“крадіжки, розкрадання та присвоєння державної власності з метою

приватного використання”,

“зловживання посадовим становищем з метою

неправомірного одержання окремих переваг, тобто будь-яке заплановане,
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передбачуване, необхідне або

успішне

отримання пільг у результаті

необґрунтованого використання офіційного статусу та конфлікт інтересів –
протиріччя між службовими обов’язками та особистими інтересами” [3].
З нашої точки зору, від попереднього документу більшою точністю
відрізняється Міжамериканська конвенція проти корупції, прийнята на третій
пленарній сесії 29 березня 1996 року. Зокрема, статтею 6 даної Конвенції
визначено,

що актами

корупції є:

спроба

отримання прямо чи

опосередковано, урядовим чиновником або особою, які здійснюють публічні
функції, будь-яких предметів грошової вартості, а також іншої користі, такої,
як подарунок, послуга, обіцянка або перевага для себе або іншої особи чи
організації в обмін на будь-яку дію або бездіяльність під час здійснення нею
публічних функцій;

пропозиція або надання, прямо або опосередковано,

урядовому чиновникові або особам,

які здійснюють публічні функції,

предметів грошової вартості, а також іншої користі, такої, як подарунок,
послуга, обіцянка або перевага для себе або іншої особи чи організації, в обмін
на будь-яку дію або бездіяльність під час здійснення ним публічних функцій
[2].
Конвенція про корупцію у контексті кримінального права (ETS 173) Ради
Європи в другому розділі – “ Заходи, що здійснюються на національному рівні
” – визначила заходи, що їх має впровадити кожна держава, які можуть бути
необхідними для встановлення відповідальності за певні діяння, що визнаються
вищевказаною Конвенцією як корупційні. Так, до корупційних діянь віднесено:
давання хабара національним державним посадовим особам, що полягає в
обіцянці,

пропонуванні

чи

наданні

будь-якою

особою

прямо

чи

опосередковано будь-якої неправомірної вигоди будь-якій державній посадовій
особі в своїй країні, для них особисто чи для інших осіб, з метою заохочення їх
до виконання чи невиконання наданих їм повноважень; одержання хабара
національними державними посадовими особами, що виражається в наступних
діях:

вимагання,

одержання,

прямо

або

опосередковано,

будь-якої

неправомірної вигоди, для них особисто чи для інших осіб, або прийняття
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пропозиції чи обіцянки такої виголи з метою виконання чи невиконання
наданих їм повноважень. До того ж, Конвенцією передбачено встановлення
відповідальності за діяння, які пов’язані з корупцією, такими, зокрема, є: 1)
відмивання доходів, отриманих від правопорушень, пов’язаних з корупцією; 2)
фінансові злочини: виписування чи використання рахунку або будь-якого
іншого облікового документа чи запису, що містить недостовірну чи неповну
інформацію. Виходячи з вищенаведеного, можна зробити висновок, що
Конвенція про корупцію у контексті кримінального права Ради Європи
визначає корупцію загалом як хабарництво та передбачає встановлення
кримінальної відповідальності за їх вчинення.
Ще одним міжнародно-правовим актом, в якому наведене визначення
корупції, є Конвенція про корупцію у контексті цивільного права (ETS 174)
Ради Європи, в якій під терміном «корупція» розуміється прямі чи
опосередковані вимоги, пропонування, давання або одержання хабара чи
будь-якої іншої неправомірної вигоди або можливості її отримання, які
порушують належне виконання будь-якого обов’язку особою, що отримує
хабар, неправомірну вигоду чи можливість мати таку вигоду, або поведінку
такої особи [1].
Як бачимо, на відміну від Конвенції про корупцію у контексті
кримінального права, Конвенція про корупцію у контексті цивільного права
містить єдине визначення поняття корупції, що дає змогу визначити її природу
та більш точно визначати діяння, які є корупційними.
Розглядаючи наведені визначення корупції, можна зробити висновок, що
міжнародне законодавство до корупційних правопорушень відносить певні
діяння, які за національним законодавством визнаються кримінально-караними
діяннями –

злочинами, зокрема, таке діяння, як шахрайство та отримання

неправомірної

вигоди,

незаконне

збагачення.

Крім

того,

корупційні

правопорушення можуть вчинятися з розподілом ролей, що, в свою чергу, якщо
розглядати дане положення через призму національного законодавства, є
інститутом кримінального права.
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На нашу думку, таке визначення корупції не розкриває повністю
корупцію як негативне суспільне явище, оскільки до уваги береться лише
кримінально-правовий аспект даного явища, залишаючи поза межами уваги
інші її прояви.
Таким чином, з урахуванням вітчизняного і міжнародного досвіду
боротьби з корупцією, різноманітних форм її прояву, бачення цієї проблеми з
боку провідних вчених і практичних працівників, доцільно законодавчо
визначати лише загальні поняття корупції та корупційного діяння.
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НОТАТКИ ПРО ПРАВОВУ ПРИРОДУ УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМ
ДЕФІЦИТОМ
Стукаленко В.А., к.ю.н., доцент,
Воінова К.С., студентка IV курсу
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
В Україні боротьба із незбалансованістю бюджету розпочалася з
прийняття Програми економічних реформ Президента України на 2010-2014
роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна
держава»[1], Бюджетного кодексу [2], Податкового кодексу [3], Закону України
«Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної
системи» [4], Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо підвищення пенсій » [5].
Бюджетний дефіцит - це фінансове явище, що необов'язково відноситься
до розряду надзвичайних подій. В сучасному світі немає держави, яка в ті чи
інші періоди своєї історії не зіткнулася б з бюджетним дефіцитом.
Хоча є точка зору, Дж. Кейнса, що бюджетний дефіцит має позитивний
вплив на економіку. Розвиваючи теорію Дж. Кейнса, новокейнсіанці
стверджували про необхідність збалансованого бюджету в часі, тобто потребу у
заміні бюджетного дефіциту під час війн і криз активним бюджетом під час
економічних піднесень. Отже, дефіцит бюджету вважався антикризовим
чинником.
Але більшість теоретиків і практиків світу схиляються до думки, що
бюджетний дефіцит має негативний вплив на соціально-економічні процеси у
суспільстві. Дефіцит бюджету є причиною зниження ефективності податкової
системи, послаблення стимулів до праці, підриву впевненості членів
суспільства у майбутньому. У більшості країн світу, у тому числі в Україні,
бюджетні дефіцити набули хронічного характеру, що сприяло поглибленню
фінансової нестабільності.
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Вони дають поштовх інфляційним процесам і відволікають значні обсяги
фінансових ресурсів з приватного сектору. Не контрольованість і зняття
питання про бюджетне обмеження дефіциту є причиною погіршення фінансової
дисципліни у країні та поглиблення фінансової безвідповідальності урядів [6].
Бюджетний дефіцит виник як результат негативних явищ в економічному
та політичному житті держави і посилює їх, якщо він перевищує встановлені
світовим досвідом показники, в рамках яких бюджетний дефіцит, як правило,
керований у цивілізованому суспільстві. Тобто, в такому суспільстві він
допускається і при чіткому управлінні може дати поштовх розвитку економіки
за рахунок керованості процесів. Рівень дефіциту визначається по відношенню
до ВВП, ВНП або до затверджених витрат бюджету, але він не може бути
постійним і залежить від різних чинників, які впливають на розвиток економіки
(зростання або зменшення капіталу, розвиток інфляційних процесів). На цій
основі можна виділити активні і пасивні форми дефіциту бюджету [7].
За наявності бюджетного дефіциту держава повинна обирати оптимальні
заходи для його ліквідації. У світовій практиці застосовуються два методи
подолання бюджетного дефіциту: емісійний і беземісійний.
Більш обґрунтованим вважається вирішення проблеми бюджетного
дефіциту неемісійним методом за рахунок внутрішніх джерел, шляхом
збільшення податків чи інших доходів або скорочення видатків. Варіантом
податкового наповнення бюджету в Україні можна вважати залучення
фінансових ресурсів у формі внутрішніх та зовнішніх кредитів.
Внутрішніми джерелами покриття бюджетного дефіциту можуть бути
кредити НБУ, доходи від операцій з цінними паперами тощо. Зовнішніми
джерелами можуть слугувати кредити міжнародних фінансових установ та
іноземних держав, а також безоплатна і безповоротна фінансова допомога під
цільові програми. Водночас використання зовнішніх та внутрішніх кредитних
джерел покриття бюджетного дефіциту зумовлює виникнення внутрішнього та
зовнішнього боргу держави, що включає додаткові витрати на його
обслуговування. Тому фінансова політика держави має бути спрямована на
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зменшення бюджетного дефіциту за рахунок збільшення доходів шляхом
створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності та
скорочення витрат бюджету і, в першу чергу, за рахунок обмеження витрат на
утримання апарату управління, видатків на оборону тощо [6].
Хоча,

класичними

напрямами

скорочення

дефіциту

бюджету

є

збільшення доходів бюджету, зменшення його видаткової частини, зовнішні і
внутрішні запозичення. Проте необхідно враховувати позитивні і негативні
заходи застосування кожного з них та виробляти всередині кожного з цих
інструментів ефективні заходи по стимулюванню зменшення дефіциту
бюджету в Україні.
У світовій практиці одним із найважливіших методів боротьби з
хронічними дефіцитами, основним видом діяльності, спрямованої на зниження
обсягів державного боргу, інфляції і досягнення сталого розвитку є
застосування спеціальних фіскальних правил. Ці правила набувають форми
законодавчих норм, процедур бюджетного процесу і цифрових задач [6].
Прикладом може стати досвід (Великобританії, Франції, Польщі, США),
у яких діють фінансові правила, що передбачають незмінні обмеження
бюджетних параметрів. Так, зокрема зарубіжні країни здійснюють такі заходи
для подолання національного дефіциту, та стабілізації системи фінансів
держави, що є для України корисним.
У Великобританії застосовують «золоте правило», згідно з яким
протягом економічного циклу уряд здійснює запозичення виключно на
інвестиційні цілі, а не для фінансування поточних видатків, а також «правило
стійкості інвестицій», відповідно до якого відношення чистої величини
державного боргу до ВВП протягом економічного циклу має бути стабільним
та обумовленим [8].
Світовий досвід показує, що одним з напрямів зниження бюджетних
дефіцитів є емісія грошових коштів. Тому, доцільно прийняти закон України
«Про емісію грошових коштів». Вплив емісії грошових коштів двоякий.
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З одного боку, приводить до розвитку інфляційних явищ в економіці, але
якщо емісія використовується на фінансування капітальних вкладень, то
ступінь її впливу на інфляційні процеси в економіці незначна. Це підтверджує і
світовий досвід Польщі.
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НОТАТКИ ДО ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТА ВЛАДНИХ
ПОВНОВАЖЕНЬ - КОМАНДИРА ПОВІТРЯНОГО СУДНА
Каташинський Є.О., студент III курсу,
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова,
м.Одеса, Україна
Командира повітряного судна (надалі – КПС) - це пілот, призначений
експлуатантом або власником повітряного судна виконувати обов'язки командира
повітряного судна і відповідати за безпечне здійснення польоту протягом
польотного часу. КПС зобов'язаний володіти технікою пілотування і літаководіння
на рівні, який забезпечує безпечне виконання польоту, організовувати роботу
членів екіпажу повітряного судна на землі і у польоті, вміти швидко та правильно
оцінювати ситуацію, що склалась, у повному обсязі готуватися до польоту і
керувати передпольотною підготовкою екіпажу повітряного судна тощо [1, с. 16].
Визначення правової природи повноважень

КПС сьогодні є дуже

актуальним. Це пов’язано зі стрімким зростанням кількості авіаційних
перевезень та поширенням використання авіаційного транспорту як в Україні,
так і в усьому світі. Статистичні дані Державної авіаційної служби свідчать про
те, що тільки за 2016 р. було перевезено 8277,9 тис. чоловік та 74,3 тис. тонн
вантажів і пошти як міжнародними, так і українськими авіакомпаніями. Тоді як
в 2015 р. ці показники були меншими на 31,3 % та 5,2 % відповідно [2]. А вже
у січні-лютому 2017 р. було перевезено 1235,2 тис. осіб, що на 51,9% більше,
ніж у відповідний період 2016 р. [3]. Зазначені дані є показником того, що
ринок пасажирських авіаперевезень України відновлюється після кризи 2014 –
2015 рр. [3]. Тобто, лише за 2016 р. та січень-лютий 2017 р. командири
повітряних суден несли відповідальність за життя 9 513,3 тис. пасажирів та їх
майно. Саме тому порушена тема має виключне значення на сьогодні.
КПС має відповідати як всім загальним вимогам, передбаченим
авіаційним законодавством України (наявність відповідної освіти, складання
професійних іспитів тощо), так і спеціальним вимогам. Наприклад, згідно з п. 7
ч. 1 ст. 5 Правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні особа не
може виконувати функції КПС при досягненні 63-річного віку[4].
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 60 Повітряного кодексу України командир
повітряного судна право: віддавати команди, які вважає необхідними та такими,
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що забезпечують безпеку повітряного судна, пасажирів і вантажу; приймати
остаточне рішення про прийняття чи неприйняття літака з експлуатаційними
недоліками, дозволеними експлуатаційною документацією;

відмовити в

перевезенні: будь-якої особи або будь-якої частини вантажу, якщо це може
становити потенційну загрозу безпеці літака чи пасажирів; особі, якщо вона
перебуває під впливом алкоголю або медичних препаратів до такого ступеня,
що може загрожувати безпеці літака або пасажирів; небажаних пасажирів,
депортованих осіб чи ув'язнених, якщо їх переміщення становить загрозу
безпеці літака чи пасажирів; в аварійній ситуації, що вимагає термінового
прийняття рішення або виконання дії, командир може виконувати будь-які дії,
які він вважає необхідними. У зазначених ситуаціях він може відступати від
правил, експлуатаційних схем і методів в інтересах безпеки (наприклад,
зливати в польоті пальне; скидати багаж, вантаж, пошту; змінювати план і
режим польоту; приймати рішення про припинення польоту та посадку
повітряного судна на запасному аеродромі тощо) [5].
Ще одним свідченням особливості правового статусу КПС є те, що він
найчастіше вступає у правовідносини з органами влади, юридичними і
фізичними особами. Окрім цього, КПС має повноваження у сфері підтримання
законності і порядку на борту повітряного судна [1, с. 18]. Положення ст. 6
Конвенції про правопорушення та деякі інші дії, вчинені на борту повітряного
судна від 14.09.1963 р. регламентує повноваження КПС у сфері застосування до
особи, що вчинила або готується вчинити на борту судна правопорушення або
діяння, які можуть поставити під загрозу або загрожують безпеці повітряного
судна, або осіб чи майна, що перебувають на борту, або ті, які загрожують
підтриманню порядку і дисципліни на борту, розумних заходів, включаючи
запобіжні заходи, необхідні для: а) забезпечення безпеки повітряного судна або
осіб чи майна, що перебувають на ньому; або б) підтримання порядку і
дисципліни на борту; або в) отримання можливості передати таку особу
компетентним органам або висадити її.
У такому випадку КПС може вимагати чи дозволити іншим членам екіпажу
надати йому необхідну допомогу, та може просити пасажирів чи дозволити їм
надати йому допомогу, але не вимагати цього від них. Згідно із положеннями
вищезазначеної Конвенції, ні КПС, ні будь-який інший член екіпажу чи пасажир не
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підлягають залученню до будь-якого процесу з приводу поводження з особою,
проти якої були розпочаті дії на борту повітряного судна [6].
Також, на КПС покладаються обов’язки щодо збереження засобів
реєстрації польотної інформації та застосування всіх заходів для їх збереження:
пломбування засобів реєстрації польотної інформації на місці їх встановлення
на повітряне судно та своєчасне вимкнення. До того ж КПС покладається
обов’язок охорони місця авіаційної події до прибуття пошуково-рятувальної
команди тощо [7]. Тож, проаналізувавши чинне законодавство України, слід
констатувати,

що

наразі

наявні

тенденції

щодо

скорочення

владних

повноважень командирів повітряних суден. Наприклад, повноваження КПС
щодо накладення адміністративних стягнень були виключені зі ст. 228 КУпАП
у зв’язку із набранням чинності Повітряного кодексу України 2011 р.
Таким чином, беручи до уваги все вищевказане, слід зазначити, що КПС
є особою із особливим адміністративно-правовим статусом. Порушена у цій
роботі тема є доволі актуальною на фоні стрімкого збільшення ролі повітряного
транспорту в світі та все більшого поширення авіаційних перевезень. Саме
тому, ми є прибічниками позиції, що акцентування уваги на правовому статусі
КПС є виключним питанням теоретико-практичного значення.
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА
ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ВІДМІННОГО ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
Кисель А. С., студентка III курсу,
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова,
м.Одеса, Україна
Податки на майно закріплені в джерелах права майже усіх країн світу, в
т. ч. і в Україні – у вигляді податків на нерухоме майно, комерційну
нерухомість; плати за землю тощо. Незважаючи на це, застосовувані у нас
способи розрахунку податкових зобов’язань мають свої недоліки і не здатні
забезпечити ані справедливості, ані захисту від різного роду зловживань, ані
значних надходжень (на даному етапі вони складають менше 1% ВВП) [1, c.3].
Податкова система України з 1 січня 2015 р. зазнала реформаційних змін,
які торкнулися майже всіх видів обов’язкових платежів, що її складають, –
подоходних

(прибуткових),

на

майно,

на

споживання,

за

користуванняприроднимиресурсами – та деяких питань їх адміністрування.
Оскільки значна частина громадян є власниками нерухомості, питання її
оподаткування є актуальним та суспільно важливим. В Україні гостро постає
проблема нестачі фінансовихресурсів органів місцевого самоврядування, тому
виявлення ресурсного потенціалу податку на нерухомість є актуальним в
умовах фінансової кризи.
Різноманітні аспекти оподаткування нерухомого майнапредставлені у
працях А.Мельника, А.Нестеренко, В.Прокопенко, В.Стіпахно, В.Ямпольського
Н. Блащук, О. Фрадинського та ін.
Однією з особливостей оподаткування нерухомого майна у нашій країні є
визначення бази оподаткування. Для розрахунку податку взято не вартість
житла, а загальну площу об’єкта нерухомості. Аргументами доцільності
застосування площі як бази оподаткування є те, що ціни на нерухоме майно в
різних регіонах України істотно відрізняються та досить часто завищені; також
вартість нерухомого майна може коливатися впродовж року [2, c. 76].
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База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в т. ч. їх
часток,

які

перебувають

у

власності

фізичних

осіб,

обчислюється

контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно [3].Однак Державний реєстр речових прав на нерухоме майно
як джерело інформації для обчислення перебуває у стадії формування [4, c.
60],що є причиною гальмування механізму обчислення оподаткування майна.
Т. В. Комісаренко задля підвищення ефективності оподаткування пропонує
створити кадастр, в якому будуть міститися всі відомості про фізичні
показники об'єктів, необхідні для розрахунку податку. Дослідник вважає за
необхідне створити спецільні відділи, що будуть відповідати за правильність
його обчислення. Професійний склад даних відділів повинні складати, в тому
числі, фахівці в галузі оцінки, архітектури та будівництва [5, с. 38].
Не менш актуальним є питання, пов’язане з формуванням механізму
справляння податків. Н. І. Блащук зазначає, що, оскільки багато власників
майна не мають необхідних доходів для того, щоб сплачувати такий податок,
важливим є розширення системи пільг для окремих верст населення [6, c. 109].
Питання викликає і така норма Кодексу: «Пільги з податку, що
сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості,
встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування»
(пп. 266.4.2 ст. 266 Податкового кодексу України). Варто звернутися до
відкритого

переліку

об’єктів

нежитлової

нерухомості,

закріпленого

пп. 14.1.129-1 Кодексу, де серед іншого є такі об’єкти оподаткування, як
господарські будівлі – сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, погреби,
навіси тощо, які не можуть оцінюватися однаково в цілях оподаткування за
своїм функціональним призначенням.
Отже,

ми

можемо

стверджувати,

що

в

Україні

запровадження

оподаткування нерухомого майна наштовхнулося на перепони, які пов'язані з
визначенням

об'єктів

оподаткування,

оцінкою

бази

оподаткування,

визначенням кола пільговиків та обгрунтуванням оптимізації надання пільг
тощо. У зв’язку з неефективним вирішення вказаних проблем фіскальний
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потенціал

оподаткування

нерухомого

майна

в

Україні

залишається

нереалізованим.
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ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ
ЕКІПАЖУ ПОВІТРЯНОГО СУДНА
Кривошликова А.С., студентка ІІІ курсу,
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова,
м. Одеса, Україна
Повітряний транспорт – невід’ємна та надзвичайно важлива галузь як
світової, так і вітчизняної економіки. Підтвердження цьому міститься у п. 5
ч. 1. ст. 92 Конституції України, відповідно до якої організація та експлуатація
транспорту відноситься до сфери виключно законодавчого регулювання [1].
Із розвитком повітряного транспорту підвищується і небезпека, що
пов’язана з його використанням. Саме це зумовлює актуальність дослідження
особливостей суб’єктів адміністративної відповідальності за правопорушення
на повітряному транспорті, які мають підвищену суспільну небезпеку.
Окремих питань особливостей суб’єктного складу адміністративних
правовідносин у сфері повітряного транспорту торкалися праці таких
науковців, як: Ю.П. Битяк, І.П. Голосніченко, С.Т. Гончарук, Л.В. Коваль, В.К.
Колпаков, Ю.М. Козлов, Д.М. Лук’янець, Л.Л. Попов та інші.
Екіпаж повітряного судна є головною ланкою в системі цивільної авіації,
бо саме він безпосередньо здійснює експлуатацію повітряного судна, і,
відповідно, забезпечення безпеки, регулярності, економічності польотів, та,
загалом, і успішна діяльність авіації вирішальною мірою залежать від якості
діяльності осіб екіпажу повітряного судна [2, с.10].
Особи екіпажу повітряного судна України – це індивідуальні суб’єкти
адміністративного права, наділені відповідною правосуб’єктністю. Вони мають
свій особливий адміністративно-правовий статус, тобто конкретну cукупність
певних прав та обов’язків, передбачених нормами адміністративного права та
реалізація яких забезпечена певними гарантіями.
Під правовим статусом слід розуміти сукупність прав та обов’язків
фізичних та юридичних осіб. Він визначається Конституцією України,
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законами та іншими нормативно-правовими актами, а також міжнародними
договорами, ратифікованими Верховною Радою України [3, с.44].
Варто підкреслити, що поруч із загальним обсягом прав та обов’язків, які
притаманні

усім

суб’єктам

адміністративних

правовідносин,

екіпаж

повітряного судна наділений окремою групою прав та обов’язків, яка може
належати лише цій категорії суб’єктів. Це зумовлено специфікою діяльності в
цивільній авіації.
Головна

особливість

адміністративно-правового

статусу

екіпажу

повітряного судна полягає у тому, що до осіб, які виявили бажання зайняти
посаду, віднесену до цієї категорії, пред’являється цілий ряд вимог щодо
наявності у цих осіб відповідної освіти, кваліфікації, належного стану здоров’я,
відповідного віку. Без дотримання цих вимог, які детально регламентовані у
Повітряному кодексі України, діяльність в якості члену екіпажу повітряного
судна неможлива.
Так, наприклад, відповідно до ст. 33 Повітряного кодексу України особа,
яка

належить

до

авіаційного

персоналу,

повинна

бути

обов’язково

сертифікована на відповідність її діючим в Україні кваліфікаційним вимогам за
професійною ознакою [4]. Це означає, що члени екіпажу повітряного судна
можуть здійснювати свою діяльність лише при наявності відповідного
сертифікату, тобто офіційного дозволу органу державної влади у вигляді
свідоцтва.
Обов’язковими умовами одержання свідоцтва авіаційного персоналу є:
відповідна професійна підготовка кандидата на одержання свідоцтва за
затвердженою програмою у сертифікованому навчальному закладі, належний
досвід та придатність за станом здоров’я, підтверджені в установленому
порядку.
Окрім цього слід зазначити, що належне професійне здоров’я осіб
екіпажу повітряного судна є суттєвим гарантом успішної льотної діяльності.
Для визначення придатності цих осіб до здійснення професійної діяльності, а
також

з

метою

забезпечення

безпеки
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сертифікація, як комплекс медичних обстежень фізіологічного стану осіб
екіпажу повітряного судна [2, с.13].
Медичні стандарти не є однаковими для всіх членів екіпажу повітряного
судна. Ці вимоги поділяються на три вимоги – класи. Найсуворіші вимоги до
стану здоров’я висуваються для отримання медичного сертифіката першого
класу. Такий сертифікат отримують кандидати та власники свідоцтв
транспортного пілота, комерційного пілота, штурмана, бортінженера і осіб, які
вступають до відповідних навчальних закладів та навчаються в них з метою
отримання свідоцтв авіаційного персоналу.
Таким чином, підсумовуючи, можна зазначити, що адміністративноправовий статус членів екіпажу повітряного судна має свої особливості, що
визначаються та детально регламентуються законом. Відмінності та певні
обмеження

даної категорії

суб’єктів зумовлені

специфікою авіаційної

діяльності, яка потребує спеціального рівня підготовки та стану здоров’я, які
дозволи би повно та якісно виконувати членами екіпажу повітряного судна свої
обов’язки.
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ЕПАТАЖНИЙ МАРКЕТИНГ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ
Кучеренко Є.С., викладач
Одеський фінансово-економічний коледж
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
Досить часто єдиним способом вийти компанії з кризи є або інвестиції, або
епатажний маркетинг. Інвестори не завжди знаходяться, а от застосувати
епатажність ніхто не заважає. Можна назвати це чимось на зразок резервного
варіанту, коли всі інші вже перестали виправдовувати себе і коли втрачати вже
просто нічого.
Епатаж - це скандальна, шокуюча умисна витівка, яка не відповідає
нормам закону, права, моралі і проводиться з метою залучення уваги. А в більш
вузькому сенсі слова - порушення будь-яких загальноприйнятих норм. І коли
споживач бачить таку рекламу, він автоматично загострює на ній увагу, оскільки
вона не відповідає моральним нормам. І вже не так важливо - захоплюється він
чи тремтить від гніву - потрібний ефект отриманий. Епатажний маркетинг якраз
і націлений на те, щоб будь-яким способом зачепити почуття і емоції
споживачів. Побачивши цю рекламу, глядач запам'ятовує її, навіть якщо не є
цільовою аудиторією, щоб при потребі згадати про неї, якщо не спеціально, то
хоча б на рівні підсвідомості.
Відповідно, епатажний маркетинг - це скандальна, шокуюча реклама, яка
повинна привернути увагу до певного товару та викликати які-небудь почуття:
захоплення, обурення, лють, смуток, печаль і т.д.. Найяскравіший приклад реклама з нецензурною лайкою.
Епатажний маркетинг часто називають лише різновидом партизанського
маркетингу, натякаючи на його малобюджетність. Але це не відповідає
дійсності. Дуже часто епатажність вимагає значних витрат, особливо якщо це
стосується відеореклами. Крім того, якщо партизанський маркетинг або
виявлений прихований маркетинг викликають лише роздратування, то у
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випадку з епатажним маркетингом є ризик, що частина споживачів
безповоротно відмовиться від продукції компанії. Наприклад, якщо реклама
буде нести дискримінаційний характер за расовою, статевою, віковою чи іншою
ознакою. У підсумку компанія знаходиться між двох вогнів. З одного боку
споживачі, яких епатажність може не привернути, а відштовхнути. А з іншого законодавство, яке може визнати рекламу незаконною і заборонити її (у такому
разі компанія втрачає гроші, витрачені на рекламу).
Звичайно, за таких недоліків ніхто не став би займатися епатажним
маркетингом, якби не величезна вигода. У чому ж вона полягає? Ефективність.
Якщо говорити метафорично, то звичайна реклама - це вибух гранати, а
епатажна - атомна бомба. І чим різкіше буде така реклама, тим сильніший ефект.
Особливо яскраво вона буде виглядати в рекламному блоці по телебаченню на
тлі своїх конкурентів.
Ще одна важлива сторона епатажного маркетингу - пам'ять. Припустимо,
відома компанія лише на початку свого існування випустила епатажну рекламу,
а потім перемкнулася на більш традиційні види маркетингу. Проте згадувати її
завжди будуть саме з тієї першої, епатажної реклами. Крім того, така реклама
практично не втрачає актуальності з часом.
Для дрібного бізнесу епатажна реклама необхідна, щоб виділитися на тлі
інших конкурентів. Так, саме дрібний бізнес в цьому випадку ризикує
найсильніше. Але у разі успіху, такий невеликий бізнес здатний досить швидко
стати бізнесом великим.
Для великого бізнесу епатажна реклама необхідна для того, щоб
розворушити публіку. Уявіть собі якусь солідну фірму. А тепер подумайте,
який вона справить ефект якщо випустить різку рекламу, що критикує якусь
сферу суспільства. Так, відразу ж підніметься хвиля критики. З іншого боку
інтерес публіки до компанії зростає.
У Європі та США вже в 2006-2007 рр. епатажний маркетинг не був
новинкою, а цілком повноправним інструментом в рекламній діяльності. Доказ
цьому можна знайти в рекламній війні між автогігантів Audi, BMW, Subaru.
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Використовуючи плакати, виробники цих автомобілів вели між собою діалог,
залучаючи і підігріваючи інтерес споживачів, але під час і до місця з'явився
плакат Bentley, на якому глава компанії сфотографувавшись особисто, показує
всім середній палець, викликав бурхливі емоції привернув величезну кількість
уваги до автомобілів цієї марки.
Епатажний маркетинг не має стандартного механізму дії, але за декілька
останніх років уже встигли сформуватися певні прийоми даного виду
маркетингу. Найпоширенішими з них є:
1. Cityteaser- це технологія міських провокацій. Вона складається з трьох
етапів:
• teaser- загадка, інтрига. На цьому етапі люди становляться свідками
незрозумілих подій, які привертають їх увагу;
• event- шоу-захід, що широко анонсує наступну подію;
• revelation- заключний етап кампанії.
Цільовій аудиторії стає зрозуміла суть заходу, організатори відкривають
себе.
2. WOMtechnology- технологія так званого «вірусного» поширення
інформації.

Люди, які

стають

свідками

будь-яких

незвичайних

подій,

ділятьсявраженнями та інформацією зі своїми знайомими, фото та відеоподії
швидкоопиняються в Інтернет-мережі.
3. Lifeplacement - маркетингове просування досягається влаштовуванням
театральних дій безпосередньо в самому житті людей. Акторами є промоутери
даної компанії, товар підприємства виступає реквізитом, а текст заздалегідь
спланований і представлений як рекламна кампанія.
4. AmbientMedia- засіб зовнішньої реклами, що застосовується у тому
середовищі, де перебуває цільова аудиторія.
5. Флеш-моб - заздалегідь спланована масова акція, у даному випадку
епатажного характеру, у якій велика кількість людей з'являється в певному
місці в домовлений час і виконують протягом декількох хвилин заплановані дії
абсурдного характеру і таким же несподіваним чином розходяться. Ефект даного
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прийому базується на психологічному тиску на людину.
6. Viralmarketing- маркетингова техніка, яка для інформування про бренд
чи товар використовує соціальні мережі.
Застосування одного з цих прийомів, або можливо навіть декількох з них в
комплексі, здатне значно підвищити популярність товару того чи іншого
підприємства чи самого підприємства в цілому.
Досвід показує, що фірми, які яскраво заявляють про себе і проводять таку
ж політику протягом всього життєвого циклу товару, як правило, досягають
значних успіхів та стають світовими лідерами з продаж певних товарів. Частіше
за все епатаж - це показник сильного бренда і сильних людей, які за ним стоять.
Отже, в даний час, інновації є невід'ємною часткою діяльності будь-якої
фірми. Застосування інноваційних підходів в маркетингу є гарним стимулом
підприємства, що при правильному впроваджені може підвищити конкурентні
позиції компанії на певному товарному ринку. Зокрема, використання таких
прийомів, як партизанський та епатажний маркетинг, дозволяє охопити широку
аудиторію потенційних споживачів та привернути увагу тих клієнтів, які
зазвичай не чутливі до традиційних рекламних акцій.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В
УКРАЇНІ
Стукаленко В.А., к.ю.н., доцент,
Мурадова А. А., студентка IV курсу
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
Місцеві бюджети є одним із ключових джерел за допомогою якого
задовольняються потреби суспільства і їх загальна кількість в Україні - 10 101
[1]. Вони відіграють особливу роль в країні, тому що вони є фінансовою базою
існування місцевого самоврядування. Тако ж, більшість видатків,

які

спрямовуються державою на соціальний розвиток, фінансуються з місцевих
бюджетів.

Саме тому доходи місцевих бюджетів є вирішальною ланкою

регіонального розвитку.

Забезпеченість місцевих бюджетів фінансовими

ресурсами, збільшує можливість місцевих органів влади задовольняти потреби
населення[2].
До актуальних проблем формування місцевих бюджетів в Україні
можливо віднести:
– невідповідне

правове регулювання. Наприклад, органи місцевого

самоврядування не встигають використати кошти в повному обсязі до кінця
року і мусять повертати їх до бюджету. «Як наслідок, маємо нестабільність та
недоступність фінансування протягом терміну реалізації проекту, недобудови
та збитки. Дається взнаки і невідповідність бюджетного циклу (1 рік)
проектному циклу. Адже більшість проектів у регіонах не є однорічними, вони
розраховані на три, а подекуди на п’ять років. А для цього необхідно внести
зміни до БКУ[3].
– наявність протиріч у нормативно-правовому регулюванні відносин
щодо формування і використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів.
Наприклад, діють протилежні за змістом законодавчі норми, кожна з яких
використовується урядом залежно від завдань, що постають в новому
бюджетному році;
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– нестабільність джерел формування доходів місцевих бюджетів та
відсутність ефективного механізму міжрегіонального перерозподілу державних
доходів. Наприклад, у деяких громадах з надходженням податоку на нерухоме
майно не належно справляються. До прикладу, експерти наводять відповідь
голови однієї із ОТГ: «У нас люди бідні і не можуть платити». Проте експерти
вважають, що громади мають вводити цей податок, оскільки це їх право.
Відповідно, до закону про внесення змін до Податкового кодексу зменшено
граничну ставку податку на нерухомість до 1,5 % за 1 кв м (торік 3 %). Ці зміни
були прийняті в грудні 2016 р. Але кожна громада до 15 липня мала ухвалити
рішення про встановлення ставок податку на нерухомість на наступний рік.
Такі рішення були ухвалені на 2017 р., але знівельовані зміною законодавства
наприкінці року[3] та інші
Для вирішення проблем, що виникають при формуванні місцевих
бюджетів в Україні доцільно запропонувати такі шляхи їх вирішення:
– вдосконалити існуючу нормативно-законодавчу базу або розробити
нову яка б могла чітко регулювати та визначати процес формування і
використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів;
– здійснити поступовий перехід до децентралізації управління місцевими
бюджетами, що надасть можливість місцевим фінансам стати більш
самостійним інститутом. Результатом розпочатої у 2014 році реформи
децентралізації є збільшення доходів до місцевих бюджетів. Так, ці доходи за
2015 р. становили 99,8 млрд грн. У 2016 р. ця цифра вже становила 144 млрд
грн, що на 16 % більше, ніж було закладено місцевою владою. Також додатково
до місцевих бюджетів надійшло 49 млрд грн. [3];
– доцільно розширити права органів місцевого самоврядування у сфері
встановлення податків і зборів, а за центральними органами влади залишити
контроль за рівнем загального податкового навантаження.
– реформувати місцеве оподаткування, а саме переведення деяких
податків з розгляду загальнодержавних в місцеві для того щоб збільшити
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надходження

до

місцевих

бюджетів,

встановити

більш

справедливий

міжрегіональний розподіл частки податків;
– розширення переліку місцевих податків і зборів може проходити також
за рахунок запровадження податків із цільовим використанням одержаних
коштів. Надзвичайно важливим питанням на даний час в Україні залишається
подальше реформування системи доходів місцевих бюджетів джерелами, які
забезпечать органи місцевого самоврядування стабільними та достатніми
доходами. Наприклад, збори на прибирання та освітлення вулиць, за збирання
сміття, впорядкування парків, зон відпочинку, кладовищ тощо.;
– засобом вирішення територіальних соціальних проблем та залучення
засобів у необхідні інвестиційні проекти можуть стати муніципальні цінні
папери, які випускаються муніципальними органами влади;
– вдосконалити формули розподілу міжбюджетних трансфертів у
розрахунку обсягів видатків по окремих галузях, що враховуються при
визначенні дотації, призначеної для вирівнювання диспропорцій між місцевими
бюджетами. Наприклад, щодо субвенції, яку виділяє держава на освіту,
охорону здоров’я та інфраструктуру, то у 2016 р. на ОТГ було передбачено
суттєву суму на розвиток інфраструктури. У 2017 р. закладено 1,5 млрд. Але
експерти вказують на проблему: 500 млн грн передбачено в загальному фонді
Держбюджету, а 1 млрд грн зі спецфонду за рахунок коштів, які надійдуть від
спецконфіскації, закон про яку не прийнятий на сьогодні[3].
– впровадити здійснення контролю за формуванням і використанням
місцевих бюджетів громадою, та застосувати режим жорсткої економії
бюджетних коштів. Так спостерігається факти витрачання значних коштів
громади на утримання апарату місцевої ради. Так, наприклад, деякі очільники
об’єднаних громад встановили собі щомісячні надбавки до зарплат в розмірі
300 %. При такій ситуації контролювати використання коштів місцевого
бюджету – не в повноваженнях облдержадміністрації. У зв’язку з цим, у
Вінницькій ОДА ухвалили рішення вести моніторинг бюджетів об’єднаних
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громад, щоб не було порушень. Нажаль,

законодавчий вплив обласної

державної адміністрації на голову об’єднаної громади – відсутній[3].
Вдосконалення потребує також система місцевих податків та зборів,
перелік яких суттєво скоротився внаслідок прийняття Податкового кодексу
України, що призвело до того, що багато бюджетів місцевого самоврядування
втратили значну частину потенційних надходжень .
Вирішення цілого комплексу проблем стосовно формування фінансових
ресурсів місцевих органів влади значною мірою визначило б розширення
економічної та фінансової самостійності регіонів, тому що від того, наскільки
фінансово мобільними є адміністративно-територіальні одиниці на стільки
стальною є держава в цілому. Таким чином, застосувавши запропоновані
заходи можливо досягнути успішного вирішення існуючих проблем.
Таким чином, в Україні необхідно створити ефективну

систему

формування бюджету, на основі якої кожен повинен мати власні закріплені
доходи. Обсяг цих доходів має бути достатнім для забезпечення функцій і
обов’язків, які покладаються на той чи інший бюджет. При вирішенні проблем
бюджетного вирівнювання доцільно, в першу чергу, модернізувати правові
засади й механізми бюджетного регулювання в Україні, де зафіксувати
стабільні частки різних рівнів влади – центральної, регіональної, місцевої – у
розподілі загальнодержавних податків.
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ПРАВО УЧАСТНИКА (АКЦИОНЕРА) ТРЕБОВАТЬ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ВРЕДА, ПРИЧЕНЕННОГО ОБЩЕСТВУ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫМ
ЛИЦОМ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
Смитюх А.В., к.ю.н., доцент
Пенчукова М.Ю., студенткаV курсу,
Одеський національний університетімені І. І. Мечникова,
м.Одеса, Україна
1 мая 2016 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав
инвесторов», который внес изменения в Хозяйственный процессуальный
кодекс Украины (дальше - ХПК), в частности данный закон предоставил
возможость минотариям обращаться в суд с требованиями о возмещении вреда,
причиненного обществу его должностным лицом [1]. Украина впервые
столкнулась с таким понятием как ‘производный иск’, которое уже на
протяжение

долгого времени используется в странах не только англо-

саксонской правовой семьи, но и в странах континентального права.
Производный иск предоставляет возможность участникам общества
защитить интересы общества от неправомерных действий со стороны
руководства и мажоритарных участников. В данной работе сравниваются
требования, выдвигаемые к потенциальным истцам в различных правовых
системах. Наибольшее распространение производный иск получил в США, где,
собственно, в ходе судебной практики и было выработано данное понятие.
Истец по производному иску в США должен иметь статус участника
корпорации на момент подачи иска и данный иск не должен быть подан в
корыстных целях [2, с.282].

В Англии и Уэльсе заявление о производном

требовании может быть подано только членом компании и в случае действий
или бездействий должностных лиц, связанных с небрежностью, дефолтом,
нарушением обязанностей [3, ст. 260]. В Германии на стороне истца в спорах о
возмещении ущерба, причиненного обществу его должностным лицом, могут
выступать акционеры, которые владеют не менее 10% акций либо акциями на
сумму не менее одного миллиона евро [4, § 147].
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В таких странах как Китай и Новая Зеландия производный иск также
применяется, однако большой популярностью он не пользуется. В Китае
участник компании с ограниченной ответственностью или акционеры
акционерной компании с ограниченной ответственностью, отдельно или
совместно владеющие 1% и более акций компании в период 180 дней и более со
дня выявления нарушений обязанностей дожностным лицом, имеют право в
интересах компании непосредственно обратиться с иском в народный суд от
своего имени [5, ст.152]. В Новой Зеландии подать производный иск против
директора за нарушение обязанностей перед обществом, установленных
законом, может любой акционер или бывший акционер [6, ст. 169].
В России согласно Закону “Об акционерных обществах” обратиться в суд
для подачи иска к должностным лицам общества о возмещении причиненных
обществу убытков может акционер (акционеры), владеющие в совокупности не
менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества [7, ч.5 ст.
71], а в соответствии с Законом РФ “Об обществах с ограниченной
ответственностью” с данным иском может обратиться любой участник
общества, вне зависимости от размера его доли [8, ч. 5 ст. 44].
В Украине представителем общества в спорах о возмещении убытков,
нанесенных хозяйственному обществу его должностным лицом, может быть
участник (акционер) этого общества, которому совокупно принадлежат
10 и больше процентов уставного капитала (простых акций) общества [9, ст.28].
Проанализировав институт производного иска в различных странах,
можно заметить, что Украина предъявляет достаточно высокие требования для
подачи указанного иска, в частности участник общества должен владеть не
менее 10 процентами уставного капитала, в отличии от Новой Зеландии,
Англии и США, где для предъявления производного иска достаточно лишь
быть участником такого общества. Однако данное требование ограничивает
возможность для миноритарных участников злоупотреблять подачей исков с
целью создания препятствий для осуществления деятельности субъектами
хозяйствования посредствам оспаривания правомерных действий должностных
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лиц общества и тем самым предотвращает возможность производить ''шантаж''
данных лиц [10].
Поскольку институт производного иска является нововведением в
законодательстве Украины, для того, чтобы проанализировать не завышены ли
требования к участникам общества для подачи такого иска, следует посмотреть
насколько эффективно он будет реализовываться на практике.
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КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ:
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
Смітюх А.В.,к.ю.н., доцент
Півкопа Р.Ю., студентка V курсу,
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова,
м.Одеса, Україна
Кворум загальних зборів АТ являє собою найменшу кількість членів даних
зборів, за наявності якої вони можуть приймати рішення, що є офіційними
рішеннями цих зборів [1, с. 78].
На сьогоднішній день кворум загальних зборів АТ згідно законодавства
України складає 50% + 1 голосуючих акцій згідно Закону України від 19.03.2015
№272-VIII [2, ст. 41], норма про кворум АТ є імперативною і не може
змінюватися статутом, положенням про загальні збори АТ чи домовленістю
акціонерів. Раніше, до прийняття зазначеного Закону і зміни положень ст. 41
Закону України «Про акціонерні товариства», кворум зборів складав 60 %
голосуючих акцій. Ця норма також була імперативною.
Водночас кворум загальних зборів АТ холдингової компанії, до порядку
денного яких віднесені питання про відчудження пакетів акцій (часток, паїв)
корпоративних підприємств та/або ліквідацію холдингової компанії має
становити 80% + 1 голосуючих акцій, а кворум будь-яких загальних зборів АТ –
корпоративного фонду – 50% + 1 акцій, що перебувають в обігу [3, ст. 5; 3, ст.
24]. Зазначені положення зсаконодавства України також є імперативними.
На відміну від України, норми стосовно кворуму загальних зборів АТ РФ,
Республіці Білорусь, Казахстані та Молдові носять імперативно-диспозитивний
характер. Так, загальні збори акціонерів правомірні (наявний кворум), якщо в
них прийняли участь акціонери, наділені в сукупності більше ніж половиною
голосів розміщених голосуючих акцій товариства. Тобто встановлена нижня
межа, яку не можна порушувати, однак статутом може бути передбачений
кворум – вищий від указаного [5, ст. 58; 6, ст. 43; 7, ст. 45; 8, ст. 58].
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Законодавство Польщі визначає, що загальні збори акціонерів є дійсними
незалежно від кількості представлених акцій [9, ст. 241]. При цьому

закон

встановлює різні вимоги щодо більшості голосів, необхідної для прийняття
різних рішень [9, ст. 245-246], така більшість обчислюється в одних випадках від
загальної кількості голосів, а в інших – від кількості голосів акціонерів,
присутніх на зборах [10], ці норми є імперативно-диспозитивними, оскільки в
окремих випадках дозволяється встановлювати у статуті інші положення.
Законодавство Німеччини щодо АТ встановлює вимоги щодо більшості,
якою можуть прийматися ті чи інші рішення на загальних зборах, але не визначає
більшості голосів, яка вимагається для того, щоб самі збори вважалися
законними [11, пар. 111, 133]. На загальних зборах акціонерних командит у
Німеччині рішення річних загальних зборів вимагають згоди всіх особисто
відповідальних партнерів [11, пар. 285].
У Великобританії кворум загальних зборів компанії може бути навіть
одноособовий, у випадку, коли компанія обмежена акціями або гарантіями і на
зборах присутній лише один її член. В будь-якому іншому випадку, з
урахуванням положень статуту компанії, кворум наявний, коли є дві
«уповноважені особи», присутні на загальних зборах. Під уповноваженою
особою закон розуміє фізичну особа, що є членом товариства, особу
уповноважену виступати, як представник корпорації на зборах або особу,
призначену заступником члена, у зв’язку із зборами [12, пар. 316]. Тобто, на
зборах як мінімум мають бути присутні дві «уповноважені особи», однак
статутом компанії може бути встановлений і вищий кворум, отже – має місце
імперативно-диспозитивна норма.
Підводячи підсумки проведеного дослідження, слід зазначити, що у пострадянських країнах кворум загальних зборів АТ в основному наявний при
присутності акціонерів, що є власниками принаймні 50 + 1 голосуючих акцій,
натомість в інших країнах вимоги щодо кворуму можуть серйозно відрізнятися,
або взагалі бути відсутніми: у будь-якому випадку основна увага приділяється не
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кількості голосів, представлених на зборах, а кількості голосів, відданих за те чи
інше рішення.
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ЩОДО ОКРЕМИХ ПРОБЛЕМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТУРИСТИЧНОГО ЗБОРУ
Подлісняк І. С., студент III курсу,
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова,
м.Одеса, Україна
Туристична галузь має надзвичайно важливе значення для економіки
багатьох держав. Вона забезпечує реалізацію ринкових механізмів та
надходження коштів до місцевих і державних бюджетів. За оцінками
Всесвітньої організації туризму, туристичні країни одержують приблизно 10-25
% від загального обсягу податкових надходжень за рахунок туристичного
сектору. В Україні, на жаль, сфера туристичного бізнесу перебуває на низькій
стадії розвитку та не приносить значного доходу. Тому поряд із покращенням
туристичної інфраструктури слід вдосконалювати і правове регулювання
туристичних правовідносин, зокрема сферу оподаткування.
Туристичний збір( далі - ТЗ) є аналогом курортного збору, правовий
механізм якого визначався у Декреті Кабінету Міністрів України «Про місцеві
податки і збори», що діяв до 1.01.2011 р. [1]. На даний момент регулювання
туристичного збору здійснюється відповідно до норм Податкового кодексу
України.

Проте,

чинні

норми

законодавства

все

рівно

потребують

вдосконалення та подальшого розвитку.
Первинним основоположним елементом правового механізму податку є
платник. Відповідно до ст. 268.2.1. Податкового кодексу платниками ТЗ є
громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають
на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення
сільської, селищної та міської ради або ради об’єднаної територіальної громади,
що створена згідно з законом та перспективним планом формування територій
громад, про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають)
послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце
перебування в зазначений строк [2].
Якщо звернутися до підґрунтя справляння ТЗ, то ними є те, що особа, яка
прибуває у певну місцевість, отримує можливість користуватися певними
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благами, які в ній знаходяться, й тому, згідно із законодавством, у особи
виникає обов’язок сплатити кошти за отримане право. Проте, має бути
встановлено певний мінімальний часовий період, достатній для отримання цих
благ. Податковий кодекс не робить відмінностей у цілях перебування на
території тієї чи іншої адміністративно-територіальної місцевості та в терміні
перебування.
Тому, вважаємо необхідним встановити та закріпити у ПК України таку
особливість справляння ТЗ, як «прибування на територію адміністративнотериторіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської ради
про встановлення туристичного збору на строк більше, ніж одна доба».
На сьогодні ставка ТЗ встановлюється у розмірі від 0,5 до 1 % до бази
справляння збору, якою є вартість усього періоду проживання з врахуванням
податку на додану вартість. Прийняття та перерахування до бюджету
здійснюється податковими агентами, ними можуть бути: адміністрація готелів,
кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих, санаторно-курортні заклади,
квартирно-посередницькі

організації,

юридичні

особи,

фізичні

особи-

підприємці тощо. Основна проблема полягає в тому, що переважна більшість
туристів зупиняється не в готелях, а в приватному секторі, а тому організувати
збір з туристів стає досить складно. Самі ж податкові агенти, які стягують
туристичний збір, головною причиною низької фіскальної ефективності збору
називають те, що господарі житла, які здійснюють поселення туристів, не
виконують функцій податкових агентів. Це призводить до того, що в одних
регіонах збір сплачують добре, а в інших він майже не надходить до бюджету.
А відбувається це внаслідок недостатньої співпраці місцевої влади з
населенням [3].
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 268 ПК України обов’язки податкового агента
із справляння ТЗ, на підставі рішення сільської, селищної та міської ради, може
бути покладено на адміністрації кемпінгів. Національний стандарт України
«Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення» ДСТУ
4527:2006 визначає кемпінг як «засіб розміщення на огородженій території, де
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розміщення забезпечують у котеджах та (або) бунгало, та (або) надають місця
для розташування наметів, караванів та караванів-будиночків, територія об
лаштована санітарно-технічними зручностями загального користування» (п.
5.12) [4]. Тобто територія має бути певним чином об лаштована, а діяльність із
надання послуг сертифікована.
Невизначеним є статус фізичних осіб-підприємців, які уповноважуються
сільською, селищною або міською радою справляти туристичний збір, оскільки
готелями та квартирно-посередницькими організаціями вони також не є. Вони
можуть лише перебувати у статусі податкового агента зі сплати туристичного
збору. Підставою цього є договір, укладений з відповідною радою. За
відсутності такого договору статус податкового агента такі фізичні особи не
набувають. Тому, якщо вони все ж таки цей збір сплачують, то роблять це
виключно на добровільних засадах [5, с. 59].
Особливостями справляння даного виду збору можна вважати те, що ні
ПК України, ані інші нормативно-правові акти не надають визначення, щодо
критеріїв, яким має відповідати місцевість для визнання її туристичною. Тобто
обмежень для місцевих органів влади, щодо встановлення на своїй території
туристичного збору не існує. Це може призвести до того, що, фактично, будьяка сільська, селищна та міська рада може запровадити справляння цього збору,
навіть при повній відсутності туристичної інфраструктури, що є порушенням
такого закріпленого у п. 5 ч. 1 ст. 4ПК України принципу податкового
законодавства як «фіскальна достатність». Вважаємо, таку ситуацію можна
виправити шляхом встановлення в Законі України «Про туризм» вичерпного
переліку типів об’єктів курортної та туристичної інфраструктури, з відповідним
посиланням та такий перелік у ПК України.
Якщо

звернутись

до

міжнародного

досвіду,

то,

наприклад,

у

Федеративній Республіці Німеччина кожна земля самостійно визначає ставку
туристичного збору, яка може помітно відрізнятися: у Берліні ставка становить
5 % від вартості готелю, у Бремені від 1 до 4 євро залежно від готелю, у БаденБадені 3, 5 євро за день. Стосовно платників податків, то в Берліні туристичний
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збір сплачують навіть школярі, які приїхали на екскурсію. Додатковий податок
сплачують власники собак, окрім собак-поводирів. Досить цікавою є система
сплати туристичного збору у Швейцарії. Там туристичний збір складається із
трьох частин: податок на проживання, курортний збір та транспортний збір.
Вони сплачуються одночасно в готелі. За транспортний збір туристи отримують
проїзний. Що надає право на безкоштовний трансфер в аеропорт.
Отже, проаналізувавши все вищевикладене, можна зробити висновок, що
за рахунок малої ставки оподаткування туристичний збір відіграє незначну
роль, як і в податковій системі, так і в туристичній сфері. Покращення
нормативно-правових актів та врахування міжнародного досвіду стосовно
даного збору може вплинути на туристичну сферу в цілому на формування та
наповнення місцевих бюджетів.
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СВІТОВІ ТРЕНДИ ЗМЕНШЕННЯ ДЕФІЦИТУ БЮДЖЕТУ
Стукаленко В.А. к.ю.н., доцент,
Помазунова А. Е., студентка IV курсу
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
В умовах світової фінансової кризи уряди

різних краї

світу

застосовують різноманітні засоби для зменшення дефіциту бюджетів до
економічно безпечного рівня – 3% ВВП, відповідно до Маастрихтських
критеріїв. ЄС у 1997 р. Прийняв Пакт про стабільність і зростання. Основна
увага у Пакті сконцентрована на питаннях дефіциту. Пакт про стабільність і
зростання вимагає від національних урядів країн-учасниць підтримувати в
довгостроковому періоді таку бюджетну позицію, яка близька до балансу чи
надлишку. При цьому може допускатися поява дефіциту в результаті дії
вбудованих автоматичних стабілізаторів розміром не більше 3 % ВВП[1 ].
Усі бюджетні операції дозволяється поділити на дві групи:
- операції, які визначають розмір дефіциту, впливають на нього
(викликають появу чи зменшують дефіцит). До них відносять операції,
пов'язані з отриманням бюджетних доходів і здійсненням видатків:
- операції, які фінансують (покривають) дефіцит. З цього випливає, що
інструменти оптимізації розміру бюджетного дефіциту є досить обмеженими і
зводяться до збільшення доходів та скорочення видатків бюджету. У ширшому
розумінні - це всі заходи уряду, які сприяють розв'язанню двох зазначених
завдань.
Аналізуючи законодавство різних країн світу

можливо визначити

основні тенденції у застосуванні засобів зменшення дефіциту бюджету[1 ].
До таких основних інструментів можливо віднести:
А) збалансованість поточних бюджетних доходів і видатків. У цій
площині є цікавим досвід Нідерландів та Японії, де використовують правило
державних фінансів у поєднанні з правилом всебічної підтримки вітчизняного
товаровиробника,

забезпечення

стабільності
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збалансування грошово- кредитної політики. Натомість це є актуальним і для
України.
Цікавим, з точки зору застосування в Україні, є досвід Великобританії.
Так, зокрема, у зазначеній країні, застосовують два основних правила для
управління бюджетним дефіцитом: а) «золоте правило»; б) «правило стійкості
інвестицій». «Золоте правило», передбачає, що протягом бюджетного циклу
уряд здійснює запозичення виключно на інвестиційні цілі, а не для
фінансування поточних видатків. А «правило стійкості інвестицій», передбачає
що відношення чистих показників державного боргу до ВВП протягом
бюджетного циклу має бути стабільним та обумовленим.
1)

Скорочення видатків. Наприклад, у Франції, План фінансової

стабілізації на 2015– 2017 рр. передбачає економію видатків у сумі 50 млрд
євро до 2018 р. для того, щоб привести показник дефіциту бюджету відповідно
до загальноєвропейських норм – 3% ВВП. Також, економію коштів
передбачається проводити за рахунок скорочення видатків на утримання
центрального апарату держави – 18 млрд євро, систему соціального захисту та
підтримки населення – 11 млрд євро, систему медичного страхування – 10 млрд
євро, місцеві бюджети (муніципалітети, департаменти, регіони) – 11 млрд євро.
В той же час, у Чехії дефіцит бюджету планують скоротити на 12 млрд
крон – до 100 млрд крон (3,7 млрд євро), що не виходитиме за рамки 3%
дефіциту державних фінансів за рахунок скорочення адміністративних витрат і
зростанні інвестицій передусім у транспортну інфраструктуру й утеплення
будівел.
У США до 2023 року передбачається досягти зниження дефіциту
федерального бюджету на суму 4 трлн. дол., в тому числі на 2 трлн. дол. за
рахунок зменшення федеральних видатків, а решту - завдяки реформі
оподаткування й економії витрат на обслуговування державного боргу[2 ].
2)

Зменшення соціальних виплат. Наприклад, У період до 2018 р. у

США пропонується знизити соціальні витрати. Американський уряд скоротив
податкові пільги для великих кор порацій, збільшив оподаткування заможних
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верств та пом’якшення податкового навантаження для громадян з низьким
рівнем доходу. Відміна податкових преференцій для заможних верств та
корпорацій дала змогу залучити до бюджету близько 60 млрд дол. США,
зокрема хеджфонди і фонди прямих інвестицій «private equity» відноситимуть
свої відсотки від прибутку не до приросту капіталу, а до податку від звичайного
прибутку компанії.
Так, О.В. Семенда, зазначає, щодосвід зарубіжних країн яскраво
підкреслює, що для досягнення мети - скорочення дефіциту - засоби її
досягнення, зокрема збільшення податкового навантаження і скорочення
видатків,

у

тому

числі

соціального

спрямування,

є

хоча

і

досить

непопулярними, але об'єктивно необхідними [3 ]
3) Проведення медичної реформи. Наприклад, уряд США передбачає, що
від

реалізації

реформи

охорони

здоров’я

додаткові

надходження

до

федерального бюджету до 2019 р. мають скласти 409,2 млрд дол. США,
зокрема від скасування пільг зі сплати внесків на медичне страхування – 210,2
млрд дол., від підвищення акцизів на медичне страхування – 32,0 млрд дол., від
акцизу на виробників та імпортерів медичного обладнання – 20,0 млрд дол.
4) Збільшення податкового навантаження. Наприклад, у Франції для
скорочення дефіциту у 2015–2017 рр. збільшено податкове навантаження,
посилена боротьба з шахрайством, ухиленням від сплати податків що призвело
до

збільшення надходження до Пенсійного фонду. А також, введено

оподаткування 10% надбавки до пенсії для французів, що мають троє і більше
дітей, а це дозволить отримати 1,2 млрд євро додатково. Також впроваджені
додаткові податки для домашніх господарств та підприємств, як наслідок,
отримання 3 млрд євро. А в США, особи, які заробляють за рік 1 млн дол.
США і більше, сплачують податок на багатство у розмірі 30% після
відрахувань на благодійність і сплати прибуткового податку.
5) Забезпечення збалансованої податкової політики. Наприклад, у
Великій Британії, досягають цієї мети через посилення контролю за випадками
ухилення від сплати податків; забезпечення контролю за фінансовою
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дисципліною за рахунок активізації боротьби з шахрайством та помилками у
системах соціальних виплат. Від реалізації цих заходів очікується додатковий
прибуток до бюджету обсягом 9 млрд фунтів стерлінгів протягом наступних
п’яти років.
6) Проведення пенсійної реформи. Так у Великій Британії, пенсійний вік
буде поступово збільшено до 69 років, що дозволить скоротити державні
витрати на 400 млрд фунтів стерлінгів. В Італії пенсійна реформа передбачає
підвищення з 2018 р. пенсійного віку для жінок до 66 років. У Португалії пенсійний вік зросте з 65 до 66 років[3 ],
Враховую все вище зазначене, для зменшення рівня дефіцитності
бюджету України слід провести ряд заходів, а саме: зменшити видаткову
частину бюджету; нарощувати дохідну частину бюджету за рахунок збільшення
оподаткування заможних верств та пом’якшення податкового навантаження для
громадян з низьким рівнем доходу; посилити контроль за випадками ухилення
від сплати податків.
Список використаних джерел:
1.Практичний досвід зарубіжних країн в управлінні бюджетним
дефіцитом
URL: https://studlib.info/finansy/32732-praktichniy-dosvid-zarubizhnikhkrain-v-upravlinni-byudzhetnim-deficitom/
2. Мацедонська Н.В. // Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск 3, 2015С.732-735 URL http://global-national.in.ua/archive/3-2015/151.pdf]
3. Семенда О.В. Шляхи подолання бюджетного дефіциту : досвід
зарубіжних країн. URL: http: // lib.udau.edu.ua/bitstream/123456789/2190/1/
Шляхи_подолання_бюджетного_дефіциту_досвід_зарубіжних_країн.PDF
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КОНСТИТУЦІЙНІ ЗМІНИ В УМОВАХ ТРАНСМФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
Малиновський Ю.В., к.е.н., доцент
Пушак В. Я., студенка групи МЕ-35
Інституту економіки і менеджменту
Національного університету “Львівська політехніка”
м. Львів, Україна
В умовах ринкової економіки зростає необхідність виявлення недоліків у
законодавстві України та їх усуненні, що дозволить вдосконалити національне
законодавство та сприятиме процесу інтеграції України у світове економічне та
культурне співтовариство. Сьогодні, незважаючи на політичну та економічну
нестабільність, у державі проводяться спроби реформування різних сфер
господарської діяльності, і однією з них є зміни вітчизняної нормативноправової бази, а зокрема Основного Закону України – Конституції.
У сучасному суспільстві точиться багато дискусій стосовно того, чи варто
змінювати Конституцію України. Існує багато думок щодо цього питання:
дехто вважає, що необхідно затверджувати абсолютно нову Конституцію, дехто
є прихильником лише часткових змін, а інші взагалі вважають, що будь-які
зміни в Конституції сприятимуть дестабілізації держави загалом.
Важко однозначно відповісти, яка з цих думок є вірною. Проте зміни все
ж таки необхідні. Незважаючи на те, що Конституція України виконує
конституційно-правову та конструктивно-стабілізуючу роль, цей документ
потребує удосконалень, оскільки сучасне суспільство динамічно розвивається і
наша держава повинна швидко адаптовуватись до нових тенденцій, які
поширюються в Україні завдяки досвіду високорозвинених іноземних країн та
співпраці з ними.
На мою думку, доцільно змінити статтю 76 Конституції України, одним з
положень якої є те, що: “Конституційний склад Верховної Ради України чотириста п’ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі
загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування
строком на п’ять років” [1]. Доцільно зменшити кількість народних депутатів
України до трьохсот, тоді дане положення статті 76 Конституції України
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виглядатиме таким чином: “Конституційний склад Верховної Ради України триста народних депутатів України, які обираються на основі загального,
рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на
п’ять років”.
Понад 15 років тому, а саме 16 квітня 2000 року вже було проведено
Всеукраїнський референдум про зменшення кількості народних депутатів
України [2]. Незважаючи на те, що 89,91% учасників даного референдуму
проголосували за скорочення кількості народних депутатів до 300 осіб,
результати референдуму так і не були реалізовані на практиці.
На мою думку, це питання є надзвичайно актуальним сьогодні, що
зумовлено багатьма причинами, серед яких доцільно виділити наступні:
- сьогодні Україна не має об'єктивної потреби у такій великій кількості
депутатів у зв’язку із зменшенням кількості її населення (офіційно за даними
Держкомстату на 01.01.17 кількість населення України становить 42 мільйони
584 тисячі осіб. [3], що свідчить про те, що за останній рік кількість населення
України зменшилась на понад 100 тисяч осіб і цей негативний процес у
подальшому лише посилюватиметься);
- неефективне управління країною в цілому;
- запровадження змін у даній статті Конституції України сприятиме
зменшенню витрат на управління, оскільки витрати на оплату праці та
утримання 450 народних депутатів займають велику частку державного
бюджету та можуть бути більш доцільно використані у інших сферах.
Безперечно, основною метою державного аппарату є виконання основних
функцій держави, а також досягнення її певних цілей та завдань. І тим не
менше, навіть у Сполучених Штатах Америки, де кількість населення країни
становить понад 300 мільйонів осіб, кількість депутатів у Палаті представників
Конгресу США становить 435 осіб, а також Сенат налічує 100 осіб.
Це ще раз підтверджує той факт, що скорочення кількості народних
депутатів України є доцільним. Окрім цього, таке скорочення позитивно вплине
на якість роботи народних депутатів, оскільки багато з них свідомо нехтують
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своїми обов’язками, не з’являючись на засіданнях чи ставлячи власні інтреси
понад інтересами громадян, чиї думки вони мали б представляти та захищати.
Отже, загалом Конституція України потребує удосконалення, але ні в
якому разі не радикальних змін. Доцільно запроваджувати лише ті зміни, які не
можуть

бути

врегульовані

шляхом

прийняття

законів.

Враховуючи

недосконалість українського законодавства можна стверджувати, що, в першу
чергу, необхідно замінити застарілі закони на нові, відповідно до яких буде
реалізовано ефективний розвиток України. Ще однією першочерговою
проблемою є недотримання Конституції України. Саме тому необхідно
моніторити стан дотримання законів та їх відповідність Конституції України і,
відповідно, розробляти та втілювати в життя методи щодо унеможливлення їх
недотримання. Саме за таких умов буде забезпечено створення ефективної
системи внутрішнього управління і контролю, що призведе до збалансованого
розвитку держави загалом.
Список використаних джерел:
1. Конституція України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом
на 1 верес. 2017 р.: (офіц. текст). – К.: Паливода А. В., 2017. – 76 с.
2. Про підсумки Всеукраїнського референдуму 16 квітня 2000 року.
Повідомлення ЦВК від 25.04.2000. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0002359-00.
3. Статистичний збірник “Чисельність наявного населення України” /
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat
/kat_u/publnasel_u.htm.
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ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ
Роїк М.М., студентка ІІІ курсу
Максименко О.С., студентка ІІІ курсу,
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова,
м.Одеса, Україна
В сучасний період реформування України невід'ємною складовою її
соціального розвитку стає гендерна проблематика, тобто забезпечення рівних
можливостей для самореалізації та вільного розвитку особи незалежно від її
статі, віку, національності чи соціального походження.
В українському законодавстві закріплено визначення таких понять, як
«рівні права жінок та чоловіків», «рівні можливості жінок та чоловіків»,
«гендерна рівність». Сутністю категорії «рівні права жінок і чоловіків» є
відсутність

обмежень

чи привілеїв за ознакою статі; категорія «рівні

можливості жінок і чоловіків» передбачає рівні умови для реалізації рівних
прав жінок і чоловіків, а категорія « гендерна рівність» акцентує увагу на
рівному правовому статусі жінок і чоловіків та рівні можливості для його
реалізації, що дозволяє особам обох статей

брати

рівну

участь

у всіх

сферах життєдіяльності суспільства.
Рівні права громадян є однією з ознак правової держави. Тому держава
зобов’язана забезпечувати дотримання прав людини, передбачених міжнародним
законодавством. Політика нашої держави спрямована саме на те, щоб забезпечити
рівні права та можливості для жінок та чоловіків. Дане питання врегульвано
різноманітними нормативно-правовими актами. Принцип рівності жінок та
чоловіків перш за все закріплений в ст. 3 Конституції України і затверджує рівність
чоловіків та жінок в усіх сферах життя. Також наша країна серед 189 інших країн
підписала Декларацію тисячоліття і приєдналася до Цілей Розвитку Тисячоліття,
визначивши для себе забезпечення гендерної рівності, як важливу складову
подальшого розвитку та пріоритетну складову державної політики.
Отже, дискримінація за ознакою статі в нашій країнї суворо заборонена.
Але наразі виникає інше питання, яке може бентежити пересічних громадян:
«Чи є різниця в песнійному віці для жінок та чоловіків дискримінацією за
ознакою статі?». Відповідь чітко закріплена у законодавстві, перш за все у ст. 6
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Закону України «Про забезпечення рівних можливостей жінок та чоловіків»,
зазначено, що дана різниця передбачена законом і не є дискримінацією [1].
Із прийняттям нових законів, спрямованих на реформування державної
економіки, постає також питання гендерної політики в контексті

пенсійної

реформи 2017 року. Відповідно ЗУ від 03.10.17р № 2148-VIII змінюються вимоги
до трудового стажу, тобто того періоду, за який людина, або її роботодавець
сплачували страхові внески до Пенсійного фонду України. Мінімальний розмір
пенсії за віком буде нараховуватися за наявності страхового стажу в чоловіків – 35
років, у жінок – 30 років[2]. При таких умовах, і з урахуванням європейського
законодавства, присутня гендерна дикремінація.
До кінця 2017 року мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію
залишається незмінним – 15 років. Але вже з 1 січня 2018 року право на
призначення пенсії матимуть ті, у кого буде 25 років страхового стажу. Надалі
він з кожним роком буде збільшуватися на 1 рік. І у 2028 році має сягнути 35
років.Наявність пільг у жінок щодо трудового стажу порівняно з чоловіками це
вже і є

дискримінація.Так, стаття 24 Конституції України наголошує, що:

«рівність прав жінки і чоловіка забезпечується … встановленням пенсійних
пільг …»[4]. Але з точки зору здорового глузду, жодна рівність не може
забезпечуватись встановленням пільг, оскільки вони (пільги) в апріорі
створюють нерівні (привілейовані) умови для їх користувачів[3].
Це фактично є дискримінацією осіб, на яких пільги не поширюються. До
того ж вказана норма Конституції суперечить ст.3 Закону України «Про
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» [1], згідно з якою:
«державна політика щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків спрямована на … недопущення дискримінації за ознакою статі …».
Враховуючи норми ст.4 Конвенції «Про ліквідацію усіх форм дискримінації
щодо жінок» (1979р.) [5] – не вважаються дискримінаційними лише спеціальні
заходи, спрямовані на охорону материнства. Тому, не викликає сумніву, що
пенсійні пільги не підпадають під дію цієї норми. Отже питання про
доцільність

надання

Конституцією

та

Законами

України

«Про

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» [6] та «Про пенсійне
забезпечення» [7] певних пенсійних привілеїв жінкам є досить дискусійним з
огляду на найкращу світову практику встановлення гендерної рівності. Загалом
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у розвинутих країнах спостерігається тенденція до зменшення позитивної
диференціації щодо трудового права жінок, нівелювання її стандартів. Навпаки,
набуває поширення процес його (трудового права жінок) уніфікації. Так,
Конвенція №111 ООН «Про дискримінацію в галузі праці і занять» наголошує,
що: «будь-яке розрізнення, недопущення або перевага, що робиться за
ознакою статі і призводить до знищення або порушення рівності можливостей
чи поводження в галузі праці та занять вважається дискримінацією»[8].
Практика європейського судочинства також свідчить, що європейська
спільнота сьогодні надає перевагу «зрівнялівці» жінок з чоловіками у сфері
праці. Так, наприклад, у рішенні по справі Commission v. French Republic Суд
ЄС постановив, що заборона на роботу в нічний час для жінок порушує
принцип однакового ставлення до жінок і чоловіків [3]. Враховуючи все вище
наведене, є велика вірогідність зміни деяких положень пенсійної реформи з
урахуванням гендерних питань.
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ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ВИЇЗНИХ ПЛАНОВИХ
ПЕРЕВІРОК У СУЧАСНИЙ ПЕРІОД
Собітняк В., студентка III курсу,
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова,
м.Одеса, Україна
Актуальність даної теми полягає в тому, що багато сучасних платників
податків порушують свої обов'язки щодо сплати податків та зборів
(обов'язкових платежів). І тим самим вони породжують підстави для перевірки
їх діяльності на відповідність законодавства.
На сучасному рівні розвитку держави законодавство передбачає
проведення відповідних податкових перевірок, що є формою фінансового
контролю. Поняття податкових перевірок, на жаль, законодавчо не закріплено,
але розроблено у науці фінансового права. Під податковими перевірками
розуміють саме діяльність органів, що здійснюють контроль у межах їх
компетенції з метою встановлення правильності обчислення та сплати податків
і зборів[1].
Податковий кодекс України у ч. 1 ст. 75 закріплює 3 види податкових
перевірок (камеральна, документальна: планова, позапланова; виїзна та не
виїзна, фактична), але найбільш практичною та достовірною є документальна
виїзна планова перевірка.
Відповідно до п.1ч.1ст.75 Податкового кодексу України документальною
перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність,
повнота нарахування та сплати усіхподатків та зборів, а також дотримання
валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено
на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо
укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками
(найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій
(розрахунків),

фінансової,

статистичної

та

іншої

звітності,

регістрів

податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом,
первинних

документів,

які

використовуються

податковому обліку та інше.
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Підставами для проведення документальної виїзної планової перевірки є
план-графік перевірки. Цей план-графік документальних планових перевірок на
поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, до 25
грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні
планові перевірки.
Документальна

виїзна

планова

перевірка

проводиться

за

місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об'єкта права
власності, стосовно якого проводиться така перевірка[2].
Що ж стосовно періодичності даної перевірки, то вона визначається
залежно від ступеня ризику в діяльності таких платників податків. Такий ризик
поділяють на високий, середній та малий. Особи, що сплачують податки з
високим ступенем ризику (великий платник податків ) включаються до плануграфіка не частіше одного разу на календарний рік, з середнім - не частіше ніж
раз на два календарних роки, та платники податків із незначним ступенем
ризику (суб'єкти малого підприємства)не частішеніж раз на три календарних
роки. Як зазначалося вище, виділяють три види платників податків, які мають
свою специфіку.
Відповідно до пп. 14.1.24 п. 14.1 ст 14 ПКУ, великий платник податків юридична особа або постійне представництво нерезидента на території
України, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири
послідовні податкові (звітні) квартали перевищує 1 мільярд гривень або
загальна сума платежів, сплачених до Державного бюджету України, контроль
за справлянням яких покладено на контролюючі органи, за такий самий період
перевищує двадцять мільйонів гривень.
Той же час, Господарський кодексУкраїни по іншому трактує це поняття.
Так, згідно ч.3 ст. 55 ГКУ, суб’єктами великого підприємництва є юридичні
особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та
форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період
(календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності
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перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним
курсом Національного банку України [3].
На відміну від поняття великого платника податків, поняття суб'єкта малого
підприємства міститься у ч.3 ст. 55 ГКУ, а саме, суб’єктами малого
підприємництва є: фізичні особи та юридичні особи , зареєстровані в
установленому законом порядку як фізичні особи - підприємці, у яких середня
кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб
та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10
мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку
України;
Податкове законодавство забороняє проведення документальної планової
перевірки

за

окремими

видами

зобов'язань

перед

бюджетами,

крім

правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати митних платежів,
податків, зборів та єдиного внеску при виплаті (нарахуванні) доходів фізичним
особам, податку з доходів фізичних осіб та зобов'язань за бюджетними
позиками і кредитами, що гарантовані бюджетними коштами.
Контролюючі

органи,

для

даного

виду

перевірки,

здійснюють

попередження про її проведення, а саме платнику податків повідомляється не
пізніше ніж за 10 календарних днів до дня її проведення та вручається під
розписку або ж відправляють рекомендованим листом з повідомленням про
вручення копію наказу про проведення документальної планової перевірки та
письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої
перевірки.
Ст. 77 ПКУ закріплює строки для проведення документальної виїзної
планової перевірки і це становить 30 робочих днів для великих платників
податків, для малих - 10 робочих днів, середніх - 20 робочих днів. Дані строки
можуть бути подовжені за рішенням керівника (його заступника або
уповноваженої особи) контролюючого органуне більш як на 15 робочих днів
для великих платників податків, щодо малих - не більш як на 5 робочих днів та
середніх - не більш як на 10 робочих днів[3].
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Зазвичай, документами, що оформлюються за результатами перевірки є
акт або довідка, підписуються посадовими особами контролюючого органу та
платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності). У
разі встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі
порушення відсутні, складається довідка. Строк складення акта (довідки) про
результати перевірки не зараховується до строку проведення самої перевірки.У
разі незгоди платника податків з висновками акта (довідки) такий платник
зобов'язаний підписати такий акт (довідку) перевірки із зауваженнями, які він
має право надати разом з підписаним примірником акта (довідки) або окремо у
строки, передбачені Податковим кодексом України.
Аналізуючи

усе

вищезазначене

можна

зробити

висновок,

що

документальна виїзна планова перевірка на сучасному етапі розвитку
податкового

законодавства

посідає

передуюче

місце.

Оскільки,

вона

направлена на безпосередній контроль за повнотою і правильністю обчислення
податків і зборів, який може бути реалізований тільки шляхом порівняння
податкових розрахунків (декларацій), що їх подають платники податків, з
фактичними даними щодо їх фінансово-господарськоїдіяльності.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО СУБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ ПРИ
ЗАЛИШЕННІ В НЕБЕЗПЕЦІ
Стойловський Р. В., ст.викладач,
Одеський національний університет ім.І.І. Мечникова,
м.Одеса, Україна
Всебічне з’ясування даних про особу, яка є суб’єктом злочину має дуже
важливе значення для встановлення причин вчинення ним злочину, вирішення
питання про притягнення до кримінальної відповідальності, призначення
покарання, а також визначення умов відбування покарання і звільнення від
нього [1, с. 22; 2, с. 5-11].
Проаналізувавши статтю 135 Кримінального кодексу України (надалі ККУ) можемо зробити висновок, що в даній статті суб’єкт злочину–
спеціальний. Ним визнається фізична осудна особа, яка досягла віку
кримінальної відповідальності – 16 років, і володіє визначеними кримінальним
законом спеціальними ознаками, а саме зобов'язаний був піклуватися про цю
особу і мав змогу надати їй допомогу, а також у разі, коли він сам поставив
потерпілого в небезпечний для життя стан[3], що є обов’язковими ознаками
складу злочину. Ці спеціальні ознаки набувають особливого характеру з огляду
на особливості впливу особи на конкретні суспільні відносини, що знаходяться
під кримінально-правовою охороною (об’єкт злочину); специфіки такого
впливу (об’єктивна сторона) і змісту психічної складової такого впливу
(суб’єктивна сторона злочину).
Виділення

визначених

спеціальних

ознак

суб’єктів

злочинів

у

кримінально-правовій нормі здійснюється на підставі взаємодії суб’єкта
злочину з іншими елементами його складу. Випадки виникнення обов’язку з
надання допомоги особі, яка знаходиться в небезпечному для життя стані,
зазначено в диспозиції ст. 135 КК України. Так, вказаний обов’язок виникає,
коли винний «зобов’язаний був піклуватися про цю особу» та «коли він сам
поставив потерпілого в небезпечний для життя стан».
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Деякі автори намагалися свого часу розширити поняття спеціального
обов’язку піклуватися про потерпілого. Так, А.Н. Трайнін вважав, що такий
обов’язок виникає також із «конкретних обставин справи» [4, с.95].
Відповідно до такої точки зору, будь-яка особа, яка є свідком
небезпечного для життя стану іншої особи, спеціально зобов’язана надати йому
допомогу. Тому спеціальний обов’язок піклуватися про особу, покладається на
кожного, що, враховуючи положення діючого кримінального законодавства, є
неприпустимим, так як виникатимуть спірні питання стосовно кваліфікації між
двома нормами – ст. 135 та ст. 136 КК України.
Однією з проблем при кваліфікації за ч. 2 ст. 135 КК України є
встановлення суб’єкта даного злочину, так поняття «матір» в кримінальноправовому розумінні не завжди співпадає із тим, яке дається в Сімейному
кодексі України. Так, згідно сімейного законодавства, матір’ю дитини є жінка,
що її народила. Але в Сімейному кодексу зазначено, що в разі імплантації в
організм іншої жінки зародка, зачатого подружжям, батьками дитини є
подружжя [5, ст. 123. В медицині матір, яка виношує дитину для інших батьків
називають сурогатним материнством.
Звертаючи увагу на вище викладене, перед нами постає питання: хто є
суб’єктом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 135 КК України? Хоча це питання в
законодавчому порядку ніде не визначено, але враховуючи дослівне
формулювання вказаної норми – «дії, вчинені матір’ю стосовноновонародженої
дитини…», вважаємо, що суб’єктом зазначеного злочину є як біологічна мати,
так і сурогатна, яка виносила та народила дитину.
Отже, також необхідно ч. 2 ст. 135 КК України доповнити і ввести в її
склад ще одного суб’єкта – батька, адже, якщо батько не є суб’єктом вказаної
норми, то порушується конституційний принцип рівності громадян перед
законом, тобто батька та матері дитини, які вважаються батьками та мають
рівні права та обов’язки.
Частина 2 ст. 135 КК України передбачає кваліфікований склад злочину,
який може вчинити лише матір дитини, і встановлює більш жорстке покарання,
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ніж ч. 1 цієї ж статті, за якою буде відповідати батько, якщо він залишить в
небезпеці власну дитину. Перед нами постає питання, чи є вищим ступінь
суспільної небезпеки злочину, що розглядається, який вчиняється відносно
новонародженої дитини матір’ю, ніж аналогічний злочин, що вчиняється
батьком новонародженої дитини?
Ми вважаємо, що ступінь суспільної небезпеки в обох випадках
однаковий, саме тому необхідно зміст ч. 2 ст. 135 КК України сформулювати
наступним чином: «Те саме діяння, вчинене матір’ю, яка не перебувала в
обумовленому пологами стані, або батьком стосовно …».
З вищевикладеного можна зробити висновок, що на сучасному етапі при
гуманізації кримінального законодавства, треба враховувати підвищений
ступінь суспільної небезпеки дій не лише матері, а й батька при притягненні їх
до кримінальної відповідальності та призначенні покарання.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО СПОСОБУ
ЗАХИСТУ ПОРУШЕНИХ ПРАВ УЧАСНИКІВ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ
Стукаленко В.А., к.ю.н., доц.
Одеський торгівельно-економічний інститут
Київського торгівельно-економічного університету,
м. Одеса, Україна
Одним із способів захисту прав учасників виборчого процесу є можливість
звернення до суду. Аналізуючи судову практику можливо зазначити, про велику
кількість суперечностей в зазначеній сфері. Наприклад, це стосується питання
визначення «ефективного способу захисту порушених прав» при оскарженні дій чи
бездіяльності, які порушують законодавство про вибори. Правові аспекти обрання
судом способу захисту порушеного права та порядку усунення наслідків
порушення спрямовують до більш загальної проблеми ефективності механізму
судового захисту та

необхідності врахувати стандарти якості та ефективності

розгляду справ в частині забезпечення якості судового рішення ( які базуються на
Висновку 11 Консультативної Ради європейських суддів (CCJE) «До уваги
Комітету Міністрів Ради Європи про якість судових рішень», 2008 р. ) [1]
Аналіз судової практики свідчить про наявність трьох моделей, які суди
обирають, як спосіб захисту порушеного права й порядку усунення наслідків
порушення: а) «пряме» поновлення – «зареєструвати кандидата», «внести до
списку», тощо. Існує точка зору, що такий спосіб означає вихід суду за межі його
компетенції та підміну відповідних органів (інститутів); б) покладення на відповідні
органи

зобов’язання

поновити

права

–

«зобов’язати

зареєструвати»;

наприклад,такий підхід був основним при розгляді спорів щодо виборчих списків
кандидатів; в) покладення на відповідні органи зобов’язання повторно розглянути
оскаржувану ситуацію. Дуже часто третю модель називають –модель «судового
мінімалізму». Так, «судовий мінімалізм», дозволяє зменшити відповідальність
судів.

Тому, виникає принципове питання: чи можна визнати такий судовий

мінімалізм «ефективним інструментом судового захисту»? Наслідком «судового
мінімалізму» фактично стає обмеження права особи, накладення на неї додаткових
тягарів судового оскарження, часто – виключення особи із виборчого процесу
загалом[2 ]
225

Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація економіки та права в умовах системних реформ України»

Реєстрація кандидатів є однією з найбільш конфліктних стадій виборчого
процесу. Аналізуючи судову практику, можливо говорити про різні позиції судів у
цьому питанні. Показовою справою можливо назвати постанову ВАСУ від 6
жовтня 2014 року (справа № 857/14/14) [2], де суд погодився з «висновками суду
першої інстанції щодо визнання протиправною та часткове скасування
оскаржуваної постанови, оскільки остання не відповідає вимозі обґрунтованості та
пропорційності (конституційне право було обмежено формальними умовами,
ґрунтовність яких не є безапеляційною)».
Але ВАСУ погоджується з ЦВК щодо неможливості вирішення питання про
зобов'язання зареєструвати позивача кандидатом у народні депутати України. І це
стало підставою для скасування рішення суду першої інстанції і обрано інший
спосіб захисту права. Зазначене рішення є прикладом розгорнутого обґрунтування
застосування судом моделі «зобов’язати повторно розглянути».
Постанова ВАСУ від 6 жовтня 2014 року (справа № 857/14/14) базується на
суперечливому твердженні, що обраний позивачем спосіб захисту порушеного
права суперечить імперативним вимогам п.6ст.19 Закону№ 1932-IVщодо наділення
ЦВК виключними повноваженнями з реєстрації кандидатів у народні депутати
України[3]. Повноваження ЦВК є дискреційними та пов'язуються з вчиненням
сукупності дій, які лежать поза межами перевірки судом у цій справі. Тому суд не
може перебирати на себе повноваження державного органу,безапеляційно
зобов'язуючи відповідача здійснити реєстрацію.
Ключовим у цій позиції є теза про «сукупність дій поза межами перевірки у
цій справі». Але це не узгоджується з принципом «верховенства закону». Тобто, всі
дії ЦВК з реєстрації кандидата визначені законом, а тому посилання на внутрішні
документальні

процедури

є

«надмірно

надмірним

формалізмом».

Чинне

законодавство передбачає, що постанова ЦВК про відмову в реєстрації базується
на вичерпному переліку підстав відмови. За таких умов суд, встановивши
незаконність відмови, має всі підстави застосовувати у якості способу захисту
права особи покладення на ЦВК обов’язку провести реєстрацію. А це можливо
двома шляхами: а) зобов’язати ВК зареєструвати кандидатом; б) зобов’язати ВК
розглянути питання про реєстрацію.
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Тому. необхідно розмежовувати поняття «зобов’язати виборчу комісію ( далі
– ВК) зареєструвати кандидатом», та «зобов’язати ВК розглянути питання про
реєстрацію». Так, у випадку «зобов’язати ВК зареєструвати кандидатом», суд не
перебирає на себе повноваження ВК. Зареєструвати особу кандидатом має саме
ВК, а не суд. Цей варіант передбачає, що суд не реєструє, а лише зобов’язує
відповідача вчинити певну дію через прийняття рішення відповідного змісту та
зазначає яке саме рішення має прийняти комісія. Тому, що в порядку офіційного
з’ясування усіх обставин справи при розгляді спору суд повинен дослідити
документи, які кандидат чи партійний осередок подавав для реєстрації. Суд
перевіряє комплектність та зміст документів на відповідність

вимогам

законодавства. І коли, ВК відмовляє у реєстрації з підстав неналежно оформлених
документів, то суд таке рішення скасовує і визнає, що документи оформлені
належно, тоді було б логічно, що суд зобов’язує ВК просто зареєструвати особу
кандидатом, адже судом вже спростовані мотиви відмови у реєстрації?
У випадку, коли суд встановлює невідповідність поданих документів
вимогам виборчого закону, суд підтримує позицію ВК про відмову у реєстрації
кандидата. Рішення суду про «зобов’язати ВК розглянути питання про реєстрацію»
– це теж форма обов’язку вчинити певні дії, але при розгляді питання знову може
бути прийняте протиправне рішення або не прийняти ніякого рішення. Тому, саме
покладення на комісію обов’язку зареєструвати кандидата є найбільш ефективним
способом поновленням порушеного права.
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ПРАВО УЧАСНИКА (АКЦІОНЕРА) СКЛИКАТИ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТА
ВНОСИТИ ПРОПОЗИЦІЇ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
Смітюх А.В., к.ю.н., доцент,
Федорова А.К., студентка V курсу
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
м. Одеса, Україна
Правові системи багатьох країн містять норми, які дозволяють учасникам
(акціонерам) господарських товариств скликати загальні збори та визначати їх
порядок денний. Згідно ч.5 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства»
пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше
відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту
порядку денного загальних зборів. У випадку коли у акціонера 10% простих
акцій він має право: вимагати проведення загальних зборів акціонерів, скликати
і проводити загальні збори, якщо наглядова рада не виконує вимоги про
скликання зборів [1]. Натомість у ТОВ/ТДВ, учасника, що володіє часткою, що
перевищує 20% статутного капіталу може вимагати проведення загальних
зборів учасників, внесення до порядку денного питань, скликати і пропонувати
загальні збори, якщо голова товариства не виконує вимоги про скликання
зборів ( ч.4 ст.61 ЗУ «Про господарські товариства») [2].
У відповідності до ч.1,ч.2 ст.53 Федерального Закону РФ «Про акціонерні
товариства» у разі якщо у акціонерів (акціонера) не менше ніж 2% голосуючих
акцій товариства, він (вони) має право: внести питання до порядку денного
річних загальних зборів акціонерів; висунути кандидатів у раду директорів
(наглядова рада) суспільства, у колегіальний виконавчий орган, ревізійну
комісію (ревізори) і рахункову комісію суспільства та на посаду одноосібного
виконавчого органу. У разі якщо у акціонера (акціонерів) не менше ніж 10%
голосуючих акцій товариства вони додатково дозволяють бути ініціаторами
позачергових загальних зборів акціонерів; (ч.1 ст. 55 Федерального Закону РФ
«Про акціонерні товариства»). [3]
У відповідності з ч.2 ст.35 Федерального Закону РФ «Про товариства з
обмеженою відповідальністю» учасниками товариства, що володіють в
сукупності не менш як однієї десятої від загального числа голосів учасників
товариства можуть скликати позачергові загальні збори учасників товариства та
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пропонувати питання для включення до порядку денного. Будь-який учасник
товариства має право вносити пропозиції про включення до порядку денного
загальних зборів учасників товариства додаткових питань.[4]
Відповідно до Закону Республіки Білорусь «Про господарські товариства»,
акціонери (акціонер), які є в сукупності власниками 2% і більше голосуючих акцій
(якщо статутом акціонерного товариства не передбачено меншу кількість
голосуючих акцій) акціонерного товариства мають право: вносити пропозиції до
порядку денного загальних зборів акціонерів; вносити пропозиції щодо
кандидатур до ради директорів та до ревізійної комісії (ст.80) [5]. Загальні збори
учасників товариства з обмеженою відповідальністю скликаються виконавчим
органом цього товариства. Позачергові збори - на вимогу учасників (учасника),
що володіють у сукупності не менше ніж 10% голосів від загальної кількості
голосів учасників цього товариства, якщо менше число голосів не передбачено
його статутом. (Ст.108) [5].
Відповідно до Закону Республіки Казахстан «Про акціонерні товариства»,
порядок денний загальних зборів акціонерів може бути доповнений акціонером,
що володіє самостійно або в сукупності з іншими акціонерами 5 і більше
відсотками голосуючих акцій товариства. Великий акціонер має право вимагати
скликання позачергових загальних зборів акціонерів або звертатися до суду з
позовом про його скликання в разі відмови ради директорів у скликанні
загальних зборів акціонерів; пропонувати порядок денний (Ст.14)

Поняття

великого акціонера закріплено в п. 23, ст. 1 Закону Республіки Казахстан «Про
акціонерні товариства», великим вважається акціонер, або кілька акціонерів, що
діють на підставі укладеного між ними угоди, яким належать 10 і більше
відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства [6].
Відповідно до Закону Республіки Казахстан

«Про товариства з

обмеженою та додатковою відповідальністю», позачергові загальні збори
учасників товариства може скликатися за ініціативою учасників товариства, що
володіють в сукупності 10 і більше відсотків від загальної кількості голосів [7].
Відповідно до законуРеспубліки Молдови «Про акціонерні товариства»,
акціонери мають право вносити питання до порядку денного річних загальних
зборів акціонерів; висувати кандидатів в члени ради товариства та ревізійної
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комісії; вимагати скликання позачергового засідання ради товариства якщо
володіють не менше ніж 5 % голосуючих акцій товариства. [8]
Позачергові збори товариства з обмеженою відповідальністю можуть
скликатися на письмову вимогу одного або кількох учасників товариства, що
володіють в сукупності не менш ніж 10 % голосів (Ст. 51). Кожен учасник
товариства має право включити до порядку денного загальних зборів питання,
які не були включені керуючим, при умови що такі відносяться до компетенції
загальних зборів і були доведені до відома керівника (ст.55) [9]
У Польщі акціонер або акціонери, що представляють щонайменше одну
двадцяту частину акціонерного

капіталу,

можуть

вимагати

скликання

позачергових загальних зборів і включення питань до порядку денного зборів.
Статут може дозволити скликання позачергових загальних зборів акціонерів,
що представляє менше однієї двадцятої частки акціонерного капіталу. (Ст. 400,
401 Kodeks spolek handlowysh) [10]. У Німеччині закон «Про акціонерні
товариства» в §122 передбачає скликання загальних зборів на прохання
меншини. Річні загальні збори скликаються, якщо акціонери, акції яких спільно
досягають двадцятої частки акціонерного капіталу, вимагають скликання зборів
в письмовій формі із зазначенням мети та причин. Так само, ці особи можуть
вносити свої пропозиції до порядку денного.[11]
Відповідно до Регламенту Ради Європейського Союзу "Про статут
Європейської компании (ЄК)" акціонери, які разом володіють як мінімум 10%
Статутного капіталу, можуть вимагати скликання загальних зборів з визначенням
порядка денного, менший відсоток може передбачатися статутами або
національним правом [12]. Європейське законодавство передбачає можливість
надання права на скликання позачергових загальних зборів товариства
акціонерам, які сукупно володіють меншою ніж 10 % кількістю голосуючих акцій.
Акціонери

повинні мати можливість вносити пункти до порядку денного

загальних зборів та вносити на розгляд проекти резолюцій по пунктах порядку
денного, здійснення даних прав повинно бути підпорядковане двом основним
правилам, а саме: будь-яка гранична величина, необхідна для здійснення даних
прав, не повинна перевищувати 5% від статутного капіталу компанії (п.7). [13]
Таким чином, можна зробити висновок, що в законодавстві розглянутих
крайн необхідно мати в сукупності 5% та більше голосуючих акцій для того,
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щоб пропонувати та вносити питання до порядку денного загальних зборів.
Виключенням є лише РФ та Республіка Білорусь, в законодавстві яких
передбачено 2%. Для того, щоб скликати позачергові збори акціонері в
переважній більшості країн необхідно мати в сукупності 10% та більше
голосуючих акцій. У Молдові, Польші та Німеччині цей вітсоток становить 5%,
у Білорусії 2%. У ТОВ та ТДВ, серед порівнювальних країн, учасники, які
володіють часткою у розмірі 10% та більше статутного капіталу може вимагати
проведення загальних зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів.
Виключенням є Україна, в законодавстві якої передбачено 20% та більше.
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ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА
ПРАВОПОРУШЕННЯ НА ПОВІТРЯНОМУ ТРАНСПОРТІ
Хріщева О.Г., , студентка ІІІ курсу,
Одеський національний університет ім.І.І. Мечникова,
м.Одеса, Україна
На сучасному етапі адміністративна відповідальність є найпоширенішим
видом юридичної відповідальності у правовій системі України.

Заходами

адміністративної відповідальності захищається значне коло суспільних
відносин, у тому числі у сфері охорони громадського порядку та забезпечення
громадської безпеки, а також у сфері боротьби з правопорушеннями на
транспорті, зокрема на повітряному транспорті.
За

даними

світової

статистики,

темпи

зростання

популярності

авіатранспорту є найбільшими серед усіх видів туристичного транспорту, що
зумовлено розширенням географії подорожей та стійкою тенденцією до
скорочення термінів подорожей на користь їх частоти.
Будучи невід'ємною складовою частиною єдиної транспортної системи
України, повітряний транспорт покликаний своєчасно та якісно забезпечувати
потреби фізичних, юридичних осіб та держави у перевезеннях, а також сприяти
створенню умов для розвитку економіки.
Наразі все частіше трапляються авіаційні інциденти, спричинені так
званим «людським фактором», у тому числі порушенням норм в сфері
авіаційної діяльності, що зумовлює підвищення небезпеки, пов'язаної з
використанням повітряного транспорту [3, c.62].
Одним із дієвих механізмів підтримання правового порядку в суспільних
відносинах,

які

складаються

у

сфері

пасажирських

перевезень,

є

адміністративна відповідальність, що застосовується до учасників цих відносин
за вчинені ними правопорушення з метою забезпечення громадської безпеки та
громадського порядку, профілактики та боротьби з правопорушеннями.
При

цьому,

на

жаль,

розгляд

питання

щодо

адміністративної

відповідальності за правопорушення на повітряному транспорті ускладнюється
тим, що нині бракує комплексних правових та наукових досліджень стосовно
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юридичної

відповідальності

за

адміністративні

правопорушення

на

повітряному транспорті.
Тому, на нашу думку, проблематика питання щодо адміністративної
відповідальності за правопорушення на повітряному транспорті є актуальною.
Відповідальність за адміністративні правопорушення на транспорті
передбачена

главою

10

КУпАП,

яка

називається

«Адміністративні

правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку» [2].
Згідно із ст. 23 КУпАП мірою відповідальності є адміністративне стягнення
[2].
Застосування санкцій за адміністративні правопорушення на повітряному
транспорті спрямовано як на запобігання вчиненню зазначених видів
правопорушень, так і є засобом перевиховання правопорушників [1, c.88].
Проте

санкції,

як

міра

відповідальності

за

адміністративні

правопорушення на повітряному транспорті, мають низку недоліків, одним
серед яких є їх розмір - неадекватний ступеню їх шкідливості для суспільства,
що робить санкцію малоефективною. Відтак, розміри штрафів, що містять
санкції ст.ст. 111, 112, 113 КУпАП, в десятки (а інколи і в 100) разів
перевищують розміри штрафів, встановлені за аналогічні правопорушення на
інших видах транспорту, а також за інші правопорушення на тому ж
повітряному транспорті [3, с.63].
Диспропорція
виявляється

на

передбачених

прикладі

законом

порівняння

розмірів

санкції

за

стягнень

яскраво

порушення

правил

фотографування на борту повітряного судна (ч. 2 ст. 112 КУпАП) - штраф у
розмірі від 20 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та санкції
за порушення встановлених на повітряному транспорті правил пожежної
безпеки (ч. 2 ст. 120 КУпАП) – штраф у розмірі від 3 до 7 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян тощо [2].
Погоджуємось із думкою А.В. Філіппова: «Інший недолік штрафів,
передбачених ст. ст. 111-113 КУпАП - їх величезний діапазон (різниця між
нижньою та верхньою межею штрафів сягає сотень неоподатковуваних
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мінімумів доходів громадян, становлячи тисячі гривень), що відкриває
можливість для різних посадових зловживань»[3, c.64]. В КупАП також не
закріплено

адміністративної

відповідальності

юридичних

осіб

за

правопорушення у сфері цивільної авіації.
Згідно із нормами КУпАП суб’єктами адміністративних проступків у
галузі повітряного транспорту є фізичні осудні особи, що досягли 16-річного
віку.

Серед

них

виділяють

і

спеціальних

суб’єктів:

неповнолітніх,

військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних
статутів, посадових осіб, спеціалістів у галузі повітряного транспорту.
Водночас Повітряний кодекс України зазначає, що суб’єктами правопорушень
у сфері цивільної авіації є як фізичні, так і юридичні особи.
Тому, ми вважаємо за доцільне більше уваги приділяти науковим
дослідженням стосовно адміністративної відповідальності за правопорушення
на повітряному транспорті, переглянути та замінити розміри штрафів, що
містять санкції ст. 111, 112, 113 КУпАП більш пропорційними ступеню їх
шкідливості для суспільства, звузити їх діапазон, а також закріпити в КУпАП
адміністративну відповідальність юридичних осіб за правопорушення у сфері
цивільної авіації.
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ТОВАРИСТВА: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
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Швець М. В., студентка V курсу,
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова,
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У цій роботі право учасника (акціонера) вимагати перевірки діяльності
виконавчого органу розглядається на прикладі таких країн як Україна, Росія,
Білорусь, Молдова, Казахстан, Польща та Німеччина. В Україні відповідно до
ч. 1 ст. 76 Закону України «Про акціонерні товариства» спеціальна перевірка
фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства проводиться
ревізійною комісією (ревізором), а в разі її відсутності – аудитором. Акціонер
(група акціонерів) може ініціювати таку перевірку вимогу акціонерів, якщо на
момент подання відповідної вимоги він є власником більше ніж 10 відсотків
простих акцій товариства [1]. Така перевірка може проводитися не частіше двох
разів на календарний рік. У ТОВ та ТДВ, таке право є у всіх учасників
незалежно від розміру частки. Відповідно до ст. 63 Закону України «Про
господарські товариства» контроль за діяльністю дирекції ТОВ здійснюється
ревізійною комісією. Перевірка діяльності дирекції товариства проводиться
ревізійною комісією за дорученням зборів, з власної ініціативи або на вимогу
учасників товариства [2].
У Росії згідно ст. 85 Федерального Закону «Про акціонерні товариства»
перевірка (ревізія) фінансово-господарської діяльності АТ здійснюється на
вимогу акціонера (акціонерів) товариства, що володіє в сукупності не менш ніж
10 відсотками голосуючих акцій товариства [3]. Щодо ТОВ та ТДВ діє ст. 8
Закону «Про товариства з обмеженою відповідальністю», згідно якої за
вимогою будь-якого учасника товариства аудиторська перевірка може бути
проведена аудитором, який не пов`язаний з майновими інтересами з
товариством. Ревізійна комісія (ревізор) товариства вправі в будь-який час
проводити перевірки фінансово-господарської діяльності товариства [4].
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Ст. 86 Закону Республіки Білорусь «Про господарські товариства»
визначає, що на письмову вимогу акціонерів, які є в сукупності власниками 10
або більше відсотків акцій ревізія або перевірка фінансової та господарської
діяльності акціонерного товариства повинні бути проведені в будь-який час.
Аудит бухгалтерської (фінансової) звітності акціонерного товариства повинен
бути проведений за рахунок коштів акціонерного товариства в будь-який час на
вимогу акціонерів, які є в сукупності власниками 10 або більше відсотків акцій
цього товариства. У разі, якщо органом управління акціонерного товариства,
уповноваженим на те статутом, не вжито заходів щодо проведення аудиту на
вимогу акціонерів, зазначені акціонери мають право виступити замовниками
аудиту. Вибір аудитора здійснюється акціонером самостійно і вони мають
правo вимагати від АТ компенсації витрат за замовлення аудиту. У ТОВ та ТДВ
на вимогу будь-якого з учасників товариства з обмеженою відповідальністю
може бути проведено аудит бухгалтерської (фінансової) звітності. Відповідно
до ст. 110 цього ж Закону у разі проведення такого аудиту оплата аудиторських
послуг здійснюється за рахунок учасника ТОВ, на вимогу якого він
проводиться. У разі, якщо органом управління товариства з обмеженою
відповідальністю, уповноваженим на те статутом, не вжито заходів щодо
проведення аудиту на вимогу його учасника, зазначений учасник має право
виступити замовником аудиту з правом вимагати відшкодування коштів на
замовлення аудиту [5].
Положення ст. 71 Закону Республіки Молдова «Про акціонерні
товариства» щодо права акціонера вимагати перевірки діяльності виконавчого
органу повністю співпадає з відповідними положеннями законодавства Росії
[6]. У ТОВ відповідно до ст. 43 Закону Республіки Молдова «Про товариство з
обмеженою відповідальністю» право здійснювати контроль за порядком
управління товариством має кожен учасник. Загальні збори учасників
призначають ревізора з числа учасників товариства, який періодично здійснює
перевірку управління товариством за власною ініціативою або за ініціативою
учасників товариства і обов`язково зобов`язаний провести таку перевірку по
закінченню фінансового року[7].
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У Казахстані відповідно ст. 14 до Закону «Про акціонерні товариства»
крупний акціонер (тобто такий, якому належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій АО) має право вимагати проведення аудиторською
організацією аудиту товариства за свій рахунок [8]. У ТОВ та ТДВ згідно ст. 58
Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» для
здійснення контролю утворюється ревізійна комісія з числа учасників
товариства, яка має право в будь-який час проводити перевірки. Також вона в
обов`язкову

порядку

проводить

перевірку

річної

фінансової

звітності

виконавчого органу товариства. Будь-який учасник товариства має право
вимагати проведення аудиту фінансової звітності товариства за свій рахунок
для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності
товариства[9].
Статтею 400 Кодексу комерційних компаній Польщі встановлено, що
акціонер (акціонери), які представляються як мінімум одну двадцяту частину
акціонерного капіталу можуть вимагати скликання позачергових загальних
зборів і включення певних питань до порядку денного зборів, зокрема
проведення перевірки діяльності виконавчого органу товариства. У ТОВ згідно
ст. 212 цього ж Кодексу право контролю належить кожному учаснику, які на
загальних зборах учасників товариства можуть обрати аудитора для здійснення
перевірок. [10] В Німеччині згідно ст. 142 Закону Aktiengesetz на загальних
зборах акціонери можуть подати клопотання про призначення аудиторів для
здійснення контролю. [11].
У
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ст.
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Закону «Про

товариства

з

обмеженою

відповідальністю» акціонери мають рівні права на ведення справ товариства,
якщо інше не встановлено статутом. Тому можна зробити висновок, що будь
який учасник може вимагати проведення перевірки виконавчого органу
товариства

шляхом

призначення

аудитора

або

іншими

способами

встановленими законом. Також відповідно до ст. 42а цього Закону директор
зобов`язаний надати річну фінансову звітність та управлінський звіт
учасникам. Якщо річна звітність повинна бути перевірена аудитором, то
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керуючий директор повинен надати її разом з управлінським звітом та
аудиторським висновком [12].
Роблячи висновок, варто зазначати, що майже у всіх країнах в акціонерних
товариствах право вимагати перевірки виконавчого органу є в учасників, які
володіють більше ніж 10 % акцій. Виключенням є тільки Польща та Німеччина, де
для акціонерів не встановлено вимог щодо кількості акцій. А що стосується ТОВ
та ТДВ, то в законодавчих актах всіх розглянутих країн не встановлено вимог
щодо частки учасника, який має право вимагати перевірки, з цього виходить що
таке право є у всіх без винятку учасників господарських товариств.
Список використаних джерел:
1. Про акціонерні товариства : Закон України від від 17.09.2008 № 514-VI.
URL:: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/514-17/paran305#n305
2. Про господарські товариства: Закон України від від 19.09.1991 № 1576XIIURL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1576-12/page
3. Об акционерных обществах : Федеральний закон від 26.12.1995 №208Ф3 URL:: http://www.zakonrf.info/zakon-ob-ao/
4. Об обществах с ограниченной ответственностью :Федеральний закон
від 08.02.1998 № 14-ФЗ URL: http://www.consultant.ru /cons/cgi/online.cgi
5. Об хозяйственных обществах : Закон Республіки Білорусь від
09.12.1992 № 2020-XІІ URL:http://www.pravo.by/document/?gV19202020
6. Об акционерних обществах : Закон Республіки Молдова від 02.04.1997
№1134 URL: http://lex.justice.md/index.php?action=view&vang=2&id=326515
7. Об обществах с ограниченой ответсвеностью : Закон Республіки
Молдова від 14.06.2007 № 135 URL: http://lex.justice.md/index
8. Об акционерних обществах [Електронний ресурс]: Закон Республіки
Казахстан від 13.05.2003 №415 II. Режим доступу: https://online.zakon.kz
9. О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью
[Електронний ресурс] Закон Республіки Казахстан від 22.04.1998 № 220-I
Режим доступу: https://online.zakon.kz/Document/?doc_i
10. Kodeks spółek handlowych (Кодекс комерційних компаній) [Електронний
ресурс] Закон Республіки Польща -Режим доступу: http://isap.sejm.gov.pl/
11. Aktiengesetz (Закон акцій корпорацій): Закон Федеративної Республіки
Німеччина від 06.09.1965 Режим доступу: -https://www.gesetze-im-internet.de
12. Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (Закон
про товариства з обмеженою відповідальністю) [Електронний ресурс] : Закон
Федеративної Республіки Німеччина від 19.05.1892 Режим доступу:
https://www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/inhalts_bersicht.html
238

Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація економіки та права в умовах системних реформ України»

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА: ЩО І ДЛЯ КОГО ЗМІНЮЄТЬСЯ?
Шулєва О., студентка ІІІ курсу
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова,
м.Одеса, Україна
Забезпечення стабільності та безтурботності у похилому віці прагне
кожна людина. Тому питання про розмір та умови виплати пенсій стосується
будь-якого пересічного громадянина. Нестача коштів на сплату комунальних
послуг та інших нагальних потреб – саме з такою проблемою стикаються ті, хто
вже перебувають на заслуженому відпочинку, а ті, хто лише почав чи активно
розвиває свою кар'єру вже замислюються над забезпеченням власної старості.
У зв’язку з цим та задля встановлення соціальної рівності в Україні була
запроваджена пенсійна реформа. Так, Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 №
2148-VIII набув чинності з 11.10.2017[1].
Головною метою даного нововведення є отримання гідної пенсії для тих,
хто чесно працював усе життя. Перш за все, зміни відбулися стосовно розміру
пенсій, так уставлено єдині правила щодо визначення розміру пенсійних
виплат. До жовтня 2017 року приблизно половина українських пенсіонерів
отримувала пенсії, які розраховувалися на базі середньої зарплатні за 2007 рік,
наразі ж цей показник становить 3 764,4 грн. При цьому зросла і мінімальна
пенсія до 1 452 грн. З урахуванням розміру зарплати та стажу, виплати будуть
розраховуватися індивідуально.
Що стосовно пенсійного віку, то він залишається тим же, за необхідного
страхового стажу, і становить 60 років, проте внесені вимоги щодо
безпосередньо страхового стажу. З 01.01.2018 страховий стаж, необхідний для
виходу на пенсію в 60 років становитиме 25 років. При стажі від 15 до 25 років
на пенсію можна буде вийти у 63 роки, при стажі менше за 15 років – у 65
років. В подальшому означений страховий стаж збільшуватимуть щороку на
один рік. З 01.01.2028 для виходу на пенсію у 60 років необхідно буде мати 35
років страхового стажу. Тобто діє справедлива солідарна система пенсійного
страхування: чим більший стаж, тим більше поповнення Пенсійного фонду,
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таким чином і більший розмір пенсії. Проте ті, кому не вистачить років
страхового стажу, можуть вийти на пенсію раніше, за умови виплати державі
певної доплати, який має бути не меншим за мінімальний страховий внесок,
помножений на коефіцієнт 2 (за кожен місяць). Змінився і коефіцієнт обрахунку
страхового стажу з 1,35 до 1[1].
Згідно ст. 24 Конституції України, рівність прав жінки і чоловіка
забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у
громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній
підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони
праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які
дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим
захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства,
включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і
матерям [2]. Проте дана пенсійна реформа виявилася менш жорсткою для
жінок. Для них досягнення 60-річного віку для виходу на пенсію настане лише
у 2021 році.
Також відбулася відміна особливих умов виходу на пенсію. Тому, право
на призначення пенсії за вислугу років для працівників освіти, охорони
здоров'я, соціального захисту та інших скасовується, але для таких певних
категорій населення (працівників зі шкідливими і важкими умовами праці,
людей з інвалідністю, матерів, які виховали п’ятьох дітей, інвалідів з дитинства
(в 50 років), військових – учасників бойових дій (55 років при 25 роках стажу)
залишається пільговий вихід на пенсію.
Окрім того, запроваджено низку заходів у сфері загальнообов’язкового
державного соціального страхування, стосовно збору та обліку єдиного внеску,
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, від нещасного
випадку на виробництві та професійних захворювань, на випадок безробіття, а
також у сфері зайнятості населення.
Таким чином, приблизно 9 мільйонів людей отримають підвищення
пенсійних виплат. Для більшості вони зростуть у середньому на 700 гривень.
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Перерахунок зроблять автоматично за кілька днів і надбавки мають виплатити
вже у жовтні, а тим, хто вже отримав пенсію – буде доплата. У подальшому
передбачається автоматичний перерахунок пенсій з урахуванням зростання
середньої зарплати та показника інфляції. А вже від 2021 року щорічна
індексація пенсій відбуватиметься шляхом перерахунку середньої зарплати, з
якої обчислено пенсію, на 50% зростання середньої зарплати за три попередні
роки та на 50% зростання індексу споживчих цін за попередній рік [2].
Для того щоб мати уяву про свій страховий стаж та дізнатися про себе
всю інформацію, треба зайти на сайт Пенсійного фонду. Шляхом подання до
Пенсійного фонду заяви, паспорту та ідентифікаційного коду, отримуємо код
для створення особистого електронного кабінету. Саме там можна подивитися
свій стаж та страхові внески від 2000 року [3].
З усього вищевикладеного можна дійти висновку, що дана реформа є
гарною мотивацією для молоді: працюватимеш офіційно, тоді будеш
отримувати гідну пенсію. Це можливість громадян думати наперед – стабільне
майбутнє залежить від правомірних намірів та чесної праці осіб. А справедливе
та своєчасне пенсійне забезпечення залежить від фінансової бази – Пенсійного
фонду України, який завдяки цій реформі буде бездефіцитним.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ У
СФЕРІ БЕЗПЕКИ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНЕ
ЗАКОНОДАВСТВО
Ячменська М.М, , студентка III курсу,
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова,
м.Одеса, Україна
Авіація при сучасних умовах розвитку суспільства відіграє особливо
важливе значення, оскільки значно зріс масовий рух пасажирських і вантажних
перевезень. Але одночасно цивільна авіація є достатньо уразливою сферою,
оскільки порушення встановлених правил безпеки авіації може призвести до
появи глобальних проблем, а саме до руйнувань життєво важливих об’єктів,
екологічної катастрофи, людських жертв, значних матеріальних збитків тощо.
Саме тому країнам необхідно прагнути до міжнародного співробітництва
задля вирішення проблем, що виникають у галузі цивільної авіації. Необхідно
встановити чітке правове закріплення правил, норм та стандартів, а також
відповідальності як на міжнародному рівні, так і на рівні національного
законодавства у разі порушення безпеки цивільної авіації.
9 вересня 1992 року Україна ратифікувала Конвенцію про міжнародну
цивільну авіацію від 7 грудня 1944 року, яка також носить назву Чикагська
конвенція. Чиказька конвенція поклала початок формуванню нової галузі
міжнародного

права — міжнародного повітряного права.

Конвенція була

створена з метою досягнення згоди щодо встановлення єдиних принципів задля
того, аби міжнародна цивільна авіація розвивалась безпечним чином. Також
зазначено, що уряди держав повинні уникати розходження між положеннями
Конвенції і нормами національного законодавства. Досягти безпеки на
міжнародному рівні в сфері цивільної авіації можливо лише при взяття на себе
обов’язку

державами-учасницями дотримання вимог Конвенції.

Якщо ж

держава бажає встановити дещо відмінні від Конвенції стандарти, правила,
процедури, то Уряд такої держави має негайно сповістити про це Міжнародну
організацію цивільної авіації (ст.38 Конвенції) [1].
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Необхідно також зазначити, що важливість цієї Конвенції полягає в тому,
що відповідно до Глави VIII було засновано Міжнародну організацію цивільної
авіації

(ІКАО).

Україна

стала

учасницею

організації

в

порядку

правонаступництва. Основне завдання організації полягає в забезпеченні
ефективності і безпеці польотів цивільних повітряних суден, а також сприяти
безпеці польотів у міжнародній аеронавігації, забезпечити

безпечний

і

упорядкований розвиток міжнародної цивільної авіації у всьому світі.
Саме ІКАО розробляє проекти міжнародних конвенцій, організація
впроваджує стандарти і рекомендації, які застосовуються у міжнародній
цивільній авіації. Під егідою ІКАО були розроблені міжнародні конвенції, що
стосуються урегулювання відносин у сфері безпеки польотів, авіаційної
безпеки до яких приєдналась Україна: Конвенція про правопорушення та деякі
інші дії, вчинені на борту повітряного судна від 14.09.1963 року (Токійська
конвенція), Конвенція про боротьбу з незаконним захоплення повітряних суден
від 16.12.1970 року, Конвенція про боротьбу з незаконними актами,
спрямованими проти безпеки цивільної авіації
(Монреальська

конвенція),

Конвенція

про

від 23.09.1971 року

уніфікацію

деяких

правил

міжнародних повітряних перевезень від 28.05.1999року, Угода про участь в
Угоді про відшкодування витрат, пов’язаннях з с супутниковою системою
розсилки аеронавігаційної інформації (SADIS).
Однак, лише приєднавшись до міжнародних договорів неможливо
забезпечити стан захищеності авіаційно-транспортної системи, необхідно
імплементувати міжнародні стандарти до національної правової системи.
Як відомо, імплементація міжнародно-правових норм в національне
законодавство

є

комплексним

процесом

який

полягає

в

здійсненні

організаційно-правових заходів. Тобто, імплементація не передбачає лише етап
нормотворчості, але й також стадію реалізації і застосування розроблених і
затверджених

положень.

Тому

вважаю

за

необхідне

більш

детально

проаналізувати, які саме правотворчі і організаційні заходи були здійсненні в
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України для забезпечення виконання зобов’язання згідно міжнародних
договорів, а особливо Чиказької конвенції.
Перш за все, необхідно визначити як саме внутрішнє законодавство
розтлумачує термін «безпека авіації». Відповідно до ст.10 Повітряного кодексу
від 19.05.2011 року вказано, що безпека авіації складається з безпеки польотів,
авіаційної безпеки, екологічної безпеки, економічної та інформаційної безпеки
[2].
В

Україні

існує

державна

спеціалізована

експертна

установа

-

Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними
повітряними суднами. Тобто, створивши Національне бюро, Україна привела
у відповідність національні норми до рекомендацій Чиказької конвенції,
оскільки основним завданням бюро є здійснення технічного розслідування
авіаційних подій, серйозних інцидентів, надзвичайних подій, пошкоджень
цивільних повітряних суден і літальних апаратів на землі, порушень порядку
використання повітряного простору, що сталися на території України з
цивільними

повітряними

суднами;

участь

у

проведенні

технічного

розслідування на території іноземних держав, в яких сталися авіаційні події з
цивільними

повітряними

суднами

України;

підготовка

висновків

та

рекомендацій на основі збирання, аналізу, дослідження та узагальнення даних,
що стосуються безпеки польотів, з метою запобігання авіаційним подіям, що
сталися на території України[3].
Так, ст. 26 Конвенції передбачає проведення обслідування обставин події,
що спричинила смерть або серйозні тілесні ушкодження чи свідчать про
серйозний технічний дефект судна чи аеронавігаційних засобів, яка сталася на
території. Дане розслідування має проводитись тією державою на території якої
сталася ця подія, а державі, в якій зареєстроване повітряне судно, надається
можливість призначити спостерігачів для присутності при розслідуванні.
Держава, що проводить розслідування має направити іншій державі звіт і
висновок про розслідування[1].
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В правилах розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними
повітряними суднами в Україні зазначається, що обов’язкове розслідування не
проводиться з метою встановлення вини та відповідальності, а лише для того
аби запобігти авіаційним подіям у майбутньому.
З

усього

вищевикладеного

можна дійти

висновку,

що

Україна

трансформує свою національну правову систему до відповідних міжнародних
стандартів, оскільки основа принципових засад, на яких будується безпека
польотів, міститься в положеннях міжнародних документів. Поступово
створюються ефективна правова система регулювання суспільних відносини,
що виникають у разі порушення правил безпеки польотів.
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