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Шановні учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції! 

 
У сучасній економіці взаємопереплітаються дві прямо протилежні тенденції – 

тенденція до глобалізації і тенденція до локалізації, яка включає захист національної 
та регіональної економіки від міжнародної конкуренції. Ще кілька років тому 
абсолютно переважаючою була перша тенденція. Але зараз у світовій економіці 
розвернулася криза глобалізації, тому знаходить відображення протилежна тенденція 
до локалізації. Такі зіткнення у боротьбі двох протилежних тенденцій до глобалізації 
та до локалізації отримала в економічній науці назву «глокалізація». 

Боротьба цих протилежних тенденцій торкнулася і України. Необхідно 
зазначити, що включення української економіки в світове господарство і в процес 
глобалізації не було особливо успішним. Воно супроводжувалося                
процесом деіндустріалізації національної економіки, тобто втратою частини 
промислового виробництва. Перш за все, постраждали найбільш технологічні та 
наукоємні галузі, які не витримали міжнародної конкуренції. Не дивно тому, що 
багато українських економістів є прихильниками тенденції до локалізації. Вони 
пропонують політику так званого «захисного протекціонізму», спрямованих на 
тимчасовий захист найбільш перспективних промислових галузей від іноземної 
конкуренції. 

Однак ця активна дискусія про шляхи розвитку України стосується, в 
основному, «реального сектора» і, перш за все,  промислового виробництва. Разом з 
тим значно менше уваги приділяється тим процесам трансформації фінансової 
системи країни, які необхідні для ефективного забезпечення економічного розвитку 
фінансовими ресурсами. І хочеться сподіватися, що ця конференція дозволить в 
якійсь мірі заповнити брак уваги до даних наукових і практичних проблем. Тому я 
хочу привітати всіх учасників конференції і запрошую їх взяти діяльну участь в 
процесі пошуку креативних рішень тих складних проблем, які стоять сьогодні перед 
нашою фінансовою системою в контексті інноваційної глокалізації національної 
економіки. 
 
 
Директор Одеського торговельно-економічного інституту 
Київського національного 
торговельно-економічного університету, 
Заслужений працівник освіти України 
д.е.н., професор              Я.П. Квач 
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ФАКТОРИНГ ЯК РІЗНОВИД КРЕДИТУВАННЯ У ПОТОЧНУ 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 
 

На сьогодні існує безліч форм короткострокового кредитування у поточну 
діяльність підприємства і однією з таких є факторинг. Метою факторингового 
обслуговування є своєчасне інкасування боргів для скорочення втрат внаслідок 
затримки платежів, тобто постачальник отримує попередню оплату боргової вимоги у 
формі короткострокового кредиту. 

Факторинг — це комісійно-посередницька діяльність, пов'язана з поступленням 
банкові клієнтом-постачальником неоплачених платежів-вимог (рахунків-фактур) за 
поставлені товари, виконані роботи, послуги і, відповідно, права одержання платежу 
за ними, тобто з інкасуванням дебіторської заборгованості клієнта (одержанням 
коштів за платіжними документами). Ця діяльність уперше виникла у США 
наприкінці XIX ст., потім вона набула поширення в промислово розвинених країнах 
Західної Європи [2,С.41-46]. Особливо широко факторинг почав застосовуватися у 
практиці комерційних банків в останні десятиліття. 

Відповідно до Конвенції про міжнародний факторинг, прийнятої 1988 року 
Міжнародним інститутом уніфікації приватного права, операція вважається 
факторингом, коли вона відповідає, як мінімум, двом із чотирьох ознак: наявності 
кредитування у формі попередньої оплати боргових вимог; ведення бухгалтерського 
обліку реалізації продукції; інкасування заборгованості (управління кредитом); 
страхування постачальника від кредитного ризику[3,С.282-287]. 

Клієнтами факторингових фірм виступають найчастіше малі та середні 
торговельно-промислові компанії, торговельні агенти, дилери. 

Розрізняють два види факторингу — конвенційний (широкий) і 
конфіденційний (обмежений). Історично першим виник саме конвенційний 
факторинг. У сучасних умовах це універсальна система фінансового обслуговування 
клієнтів, що включає бухгалтерський облік, розрахунки з постачальниками і 
покупцями, страхове кредитування, представництво тощо. За клієнтом зберігається 
тільки виробнича функція. Така система дає змогу підприємству-клієнту скорочувати 
витрати виробництва і реалізації продукції. 

Разом з тим, у деяких країнах (в Україні також)  використовують факторинг 
конфіденційний, що обмежується виконанням тільки деяких операцій: поступка права 
на одержання грошей, оплата боргів тощо.  

СЕКЦІЯ І.  ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ: 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ АСПЕКТ 
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Він є формою надання постачальникові — клієнту факторингу — кредиту під 
відвантажені товари, а покупцеві — клієнту факторингу — платіжного кредиту. За 
проведення факторингових операцій клієнти вносять передбачену в договорі на 
обслуговування плату, що за своїм економічним змістом є процентом за кредит. 

У міжнародній торгівлі застосовуються чотири моделі факторингу: 
двофакторний; прямий імпортний; прямий експортний; "бек-ту-бек" (back-to-back). 

Двофакторна модель дозволяє розділити функції і ризики між імпорт-
фактором, розташованим у країні імпортера, і експорт-фактором, розташованим у 
країні експортера та головною метою цієї моделі — зменшення ризики кредитування 
підприємства-імпортера, передавши частину робіт імпорт-фактору, зменшивши 
накладні витрати в адміністративній сфері. 

Друга модель міжнародного факторингу — прямий імпортний факторинг. Його 
головна мета — забезпечення платежів через імпорт-фактора, тобто факторингову 
компанію в країні імпортера. Прямий імпортний факторинг має сенс лише в тому 
випадку, коли експорт здійснюється в одну або дві країни.  

Третя модель міжнародних факторингових операцій — прямий експортний 
факторинг, при якому факторингова компанія в країні імпортера не задіяна. При 
використанні цього варіанта факторингу можна отримати вигідні умови фінансування 
експортних поставок при покритті з боку державної страхової компанії [1,С.106-109]. 

Останній тип міжнародного факторингу — "бек-ту-бек". Реалізація угоди за 
цією технологією схожа на комбінацію двофакторної схеми і звичайного 
внутрішнього факторингу. 

Основними перевагами використання факторингу є: 
‒ прискорення товарообігу; 
‒ зменшення ризику неплатежів; 
‒ поліпшення процесу інкасування боргів; 
‒ зменшення витрат, пов'язаних з обліком та інкасацією боргів. 
Фактор при здійсненні факторингових операцій розширює коло операцій та 

клієнтів, диверсифікує доходи і ризики. У майбутньому можливо поява нових форм 
факторингу надасть підприємствам нові можливості кредитування. 
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ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД РЕГУЛЯТОРНОГО МЕХАНІЗМУ 
ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ 

 

Однією з обов’язкових умов економічного розвитку держави є стабільна і надійна 
фінансова система країни, яка в свою чергу залежить від спроможності регулятора 
мінімізувати вплив дисбалансуючих факторів.  Як показали реалії після кризового 
періоду, то більшість країн світу відчули на собі результат впливу фінансової кризи,  але 
деяким країнам вдалось згладити цей вплив за допомогою дієвого регуляторного 
механізму фінансової системи. Оскільки, в деяких країнах визначено на законодавчому 
рівні конкретний орган у сфері забезпечення фінансової стабільності, і не завжди це є 
центральний банк. В деяких країнах – уповноважені спеціальні органи, які неформально 
орієнтуються на підтримку такого стану банківського і фінансового секторів, за якого 
забезпечується ефективний розподіл економічних ресурсів.  

Великобританія та країни Скандинавії стали основоположниками участі 
центрального банку у забезпеченні фінансової стабільності, започаткування 
постійного моніторингу системних ризиків у фінансовій системі та інформування про 
них населення. Банк Англії почав здійснювати постійний моніторинг ризиків, які 
загрожують стабільності фінансової системи, а результати такого оцінювання 
фінансової стабільності опубліковували до громадськості в спеціалізованих 
публікаціях – звітах про фінансову стабільність з 1996 року. Пізніше це почали 
здійснювати центральні банки Швеції і Фінляндії.  

Центральний банк Швеції виходить з того, що платіжна система складає ядро 
фінансової системи. З цієї причини він проводить регулярний аналіз ризиків і загроз 
стабільності всієї фінансової системи, щоб не допустити системних збоїв у здійсненні 
платежів в економіці [1, 2].  Враховуючи специфіку кожної країни, то умовно ї можна 
розподілити на групи країн, які різняться регулятором та способом впливу на 
банківську систему. Необхідно зазначити, що у світовій практиці не має шаблону 
мегарегулятора, ні певних норм регулювання. У всіх країнах підходи до вирішення 
взаємодії цих органів управління мають свою особливості, які утворилися історично. 
Даний поділ підтримують прихильники інституційної точки зору [5, с. 12]: 

− країни, в яких основних регулятором є центральним банк: Україна, Австралія, 
Великобританія, Ісландія, Іспанія, Ірландія, Італія, Нова Зеландія, Португалія; 

− країни, в яких регулятором є центральний банк та інші державні органи 
регулювання: США – Федеральна резервна система спільно з міністерством фінансів, 
незалежним агентством і Федеральною корпорацією страхування депозитів; Швейцарія – 
центральний банк спільно з банківською комісією; Німеччина  – Бундесбанк спільно з 
Федеральною службою контролю; 

− країни, в яких регулятором є уповноважений державний орган (ні 
центральний банк, ні інші державні органи регулювання) : Данія, Канада, Люксембург, 
Швеція, Австрія, Фінляндія,Норвегія. 

На нашу думку, регуляторний механізм забезпечення банківської системи - це 
сукупність організаційних структур і конкретних форм і методів управління (прямих 
та опосередкованих засобів впливу), а також правових норм, за допомогою яких 
досягається стабільність банківської системи. Досліджуючи регуляторний механізм 
забезпечення банківської системи України, то простежуються ряд проблемних 
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ситуацій, коли регулятор був не спроможний адекватно відреагувати на проблему. 
Одним з варіантів є використання закордонних прийомів регулювання та взагалі 
органів, які приймають участь в процесі регулювання, звісно ж враховуючи 
особливості України. Аналіз органів регуляторного механізму фінансового ринку 
країн ЄС наведено в табл.1. [3,4,5]. 

Таблиця 1 
Організаційна структура регуляторного механізму в країнах ЄС  

№ Назва 
країни 

Наявність 
ЦБ або НБ 

Банківська 
система 

Фінансові установи 
(страхування) 

Напрямок цінних 
паперів 

1 Австрія + Єдиний орган 

2 Бельгія + 
Спеціальний 
банківський 

орган 

Спеціальний орган 
страхування / Спеціальний 

банківський орган 

Спеціальний орган 
цінних паперів 

3 Болгарія + Єдиний орган ЦБ 
4 Великобританія + Єдиний орган 

5 Греція + ЦБ Спеціальний орган 
страхування 

Спеціальний орган 
цінних паперів 

6 Данія - Єдиний орган 

7 Естонія + ЦБ Спеціальний орган 
страхування ЦБ 

8 Ірландія + ЦБ Державне відомство ЦБ 

9 Іспанія + НБ Спеціальний орган 
страхування 

Спеціальний орган 
цінних паперів 

10 Італія + ЦБ Спеціальний орган 
страхування 

Спеціальний орган 
цінних паперів 

11 Кіпр + ЦБ Державне відомство Спеціальний орган 
цінних паперів 

12 Латвія + Єдиний орган 

13 Литва + ЦБ Спеціальний орган 
страхування 

Спеціальний орган 
цінних паперів 

14 Люксембург - 
Спеціальний 
банківський 

орган 

Спеціальний орган цінних 
паперів /Спеціальний орган 
страхування/ Спеціальний 

банківський орган 

Спеціальний орган 
цінних паперів 

15 Мальта + Єдиний орган 
16 Нідерланди + Єдиний орган ЦБ 
1 Німеччина + Єдиний орган 

18 Польща + ЦБ Спеціальний орган 
страхування 

Спеціальний орган 
цінних паперів 

19 Португалія + ЦБ Спеціальний орган 
страхування 

Спеціальний орган 
цінних паперів 

20 Руминія + НБ Спеціальний орган страх НБ 

21 Словаччина + 
ЦБ/ 

Спеціальний 
орган 

страхування 

Спеціальний орган цінних 
паперів/Спеціальний орган 

страх. 

Спеціальний орган 
цінних паперів 

22 Словенія + ЦБ Державне відомство Спеціальний орган 
цінних паперів 

23 Угорщина + Єдиний орган 

24 Фінляндія + 
Спеціальний 
банківський 

орган 

Спеціальний орган цінних 
паперів/Спеціальний орган 
страхування /Спеціальний 

банківський орган 

Спеціальний орган 
цінних паперів 
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25 Франція + 

ЦБ/Спеціальн
ий 

банківський 
орган 

Спеціальний орган 
страхування 

Спеціальний орган 
цінних паперів 

26 Хорватія + НБ НБ Спеціальний орган 
цінних паперів 

27 Чехія + ЦБ 
Спеціальний орган 

страхування/ Спеціальний 
орган цінних паперів 

Спеціальний орган 
страхування/ 

Спеціальний орган 
цінних паперів 

28 Швеція + Єдиний орган 
 
Отже, державне регулювання банківської системи – це цілеспрямована 

діяльність, яку здійснює уповноважений орган з питань банківського нагляду та 
контролю, що представляє державну владу, з метою постійного контролю за 
дотриманням законодавчо встановлених меж діяльності фінансових учасників та 
забезпечення стабільності національної банківської системи і грошової одиниці та 
захисту інтересів вкладників і кредиторів банку. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОЇ 
БЕЗПЕКИ В ДІЯЛЬНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ 

 

Сучасні тенденції розвитку фінансово-економічного простору спричинили 
низку проблем, що раніше були відсутні чи не розглядалися як такі в діяльності 
підприємств. Ними являються невідповідність та неспроможність підприємств 
виготовляти якісну та конкурентоздатну продукцію, відтік кадрів за кордон та 
відсутність можливості для покращення умов праці, зменшення кількості замовників 
від країн-партнерів і т.д. Відповідно до цього з’явилися більш глобальні проблеми, 
що напряму впливають на можливість існування підприємства, такі як банкрутства, 
фінансові кризи, неплатоспроможність та інші. Основою їх виникнення була 
відсутність у суб’єктів господарювання відповідного методологічного забезпечення 
та достатнього практичного досвіду для швидкого та адекватного реагування на ці 
рушійні чинники. Дієвим інструментом для вирішення зазначених проблем є система 
фінансової безпеки, що має на меті сприяння подоланню негативних наслідків 
кризових явищ, а також їх недопущення в діяльності економічних суб’єктів. 

Дана проблематика знайшла відображення в наукових доробках вітчизняних та 
закордонних вчених, таких як О.І. Барановський, Т.В. Ганущак, О.А. Кириченко, Л.С. 
Козак, С.М. Шкарлет, К.В. Орєхова, В.І. Фучеджи та інших. Проте, зважаючи на 
значних їх внесок у розгляд даних проблем, ця тема є недостатньо розкритою та 
потребує додаткового осмислення і досліджень.  

Фінансова безпека як невід’ємна складова економічної безпеки, є складною та 
багатогранною категорією, забезпечення якої дозволяє стверджувати про захищеність 
суб’єкта фінансово-економічного простору від можливих зовнішніх та внутрішніх 
факторів впливу на всіх рівнях діяльності, починаючи з державного та закінчуючи 
рівнем кадрового потенціалу підприємства. Дане поняття включає в себе систему 
засобів, які забезпечують наявність достатніх конкурентних переваг перед іншими 
учасниками економічного простору, а також сприяють підвищенню рівня добробуту 
працівників та фінансовій стабільності підприємства. У зв’язку з тим, що останнім 
часом сутність поняття фінансової безпеки розширилось та стало більш комплексним, 
на наше переконання,  буде доцільним, застосовувати для цієї наукової категорії 
дефініцію «система фінансової безпеки», що буде включати в себе основні методи та 
інструменти досягнення стабільного та продуктивного стану діяльності підприємства.  

На думку Т.В.  Ганущак [2, с.113] під дефініцією «система фінансової безпеки 
підприємства» варто розуміти сукупність внутрішніх і зовнішніх суб'єктів 
забезпечення фінансової безпеки, які мають єдині задачі, цілі, методи, організаційно-
правове та фінансово-економічне забезпечення, єдину політику в залежності від 
організаційної структури та кадрового забезпечення і направленості виробничо-
господарської діяльності, єдиний механізм управління. В.І. Фучеджи [7, с. 3] 
розкриває зміст суті поняття система фінансової безпеки, як «організованої 
сукупності спеціальних органів, коштів, методів, заходів, що забезпечують захист 
діяльності від впливу внутрішніх і зовнішніх загроз».  
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Тобто, під системою фінансової безпеки, на наше переконання, варто розуміти 
єдиний механізм організованих та спеціально підібраних для певного суб’єкта 
господарювання методів, задач, інструментів та цілей, що мають на меті сприяння 
стабільній роботі підприємства в коротко- і довгостроковому періодах та діють згідно 
обраної фінансової стратегії діяльності, забезпечуючи швидке та адекватне 
реагування економічного агента на зовнішні та внутрішні подразники. Імплементація 
даної системи у процес управління має починатися з вирішення низки завдань щодо 
впровадження в організаційну структуру спеціального структурного підрозділу, який 
буде відповідати за здійснення моніторингу фінансового стану підприємства і 
зовнішніх факторів впливу на нього з метою раннього виявлення ознак їхнього 
кризового розвитку. Також він має приділяти увагу визначенню та дослідженню 
основних факторів, що обумовлюють початок кризового стану економічного суб’єкта, 
створювати методологічне забезпечення для реалізації заходів із запобігання кризи і 
попередження банкрутства, здійснювати оцінки отриманих результатів шляхом 
використання фінансового інструментарію. Впровадження такої системи створить 
дієвий інструмент для запобігання кризових явищ на підприємстві, а також буде 
забезпечувати його  стабільну та ефективну фінансово-господарську діяльність. 

Як висновок, можна сказати, що наразі доволі проблематичним є процес 
дослідження питань впровадження системи фінансової безпеки в процес управління 
діяльність підприємства у зв’язку з недостатнім висвітлення даної проблематики у 
науковій літературі, так як зараз головна увага приділяється фінансовій безпеці як 
стабільному стану діяльності та не надається комплексного підходу до досягнення 
нього. Поряд із цим, впровадження в процес прийняття управлінських рішень системи 
фінансової безпеки, як невід’ємного її елемента, дасть змогу підприємству отримати 
не лише конкурентні переваги перед іншими учасниками економічної системи, а й 
забезпечить додатковий потік грошових ресурсів для процесу розширеного 
відтворення та його зростання. Для цього доцільним є створення в організаційній 
структурі діяльності підприємства окремого підрозділу з метою управління системою 
фінансової безпеки певного економічного суб’єкта та досягнення ним стабільного і 
безпечного стану у фінансовій та господарській сфері.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 
 
Основний зміст фінансового менеджменту полягає в управлінні формуванням, 

розподілом і використанням фінансових ресурсів суб’єктів господарювання та 
оптимізації обороту їх грошових коштів. Матеріальною основою фінансового 
менеджменту є грошовий оборот підприємства, який спричинює зміну форм вартості 
і супроводжується потоками платежів і розрахунків. 

Ефективно управляти грошовим оборотом означає: 
 передбачати його можливий стан на близьку і далеку перспектива; 
 уміти визначати обсяги та інтенсивність надходження і витрат грошових 

коштів як в поточному, так і в довгостроковому періодах. 
У широкому розумінні фінансовий менеджмент — це стратегія і тактика 

фінансового забезпечення підприємницької діяльності, що дає змогу ефективно 
управляти рухом грошових коштів і знаходити оптимальні фінансові рішення. 

Поняття “фінансовий менеджмент” можна одночасно розглядати в трьох 
аспектах:  

 як систему раціонального управління фінансами підприємства; 
 як орган управління фінансами підприємства; 
 як форму підприємницької діяльності. 
Враховуючи складність, динамізм та чутливість фінансової системи суб’єктів 

господарювання до змін зовнішнього середовища, фінансовий менеджмент має бути 
ситуаційним. 

Як орган управління фінансовий менеджмент включає фінансову дирекцію та 
безпосередньо фінансових менеджерів, які шляхом різних управлінських заходів 
справляють цілеспрямований вплив на фінансову діяльність підприємства. Фінансові 
менеджери відповідають за постановку проблем фінансового характеру, аналіз 
доцільності вибору конкретного рішення з наявних альтернативних варіантів, 
реалізації прийнятого рішення, здійснення оперативної фінансової діяльності. 

У згаданому вище аспекті фінансовий менеджмент виступає не лише суб’єктом 
управління, а й об’єктом, що зазнає впливу потоку управлінських рішень з боку таких 
суб’єктів управління, як органи державного управління, фінансові й податкові 
установи, банки, страхові компанії, власники майна. У зв’язку з цим часто виникають 
протиріччя між переліченими управлінськими суб’єктами і фінансовим 
менеджментом як системою управління. Завдання фінансового менеджера — по 
можливості уникати таких протиріч. 

Ефективний фінансовий менеджмент на підприємстві можливий лише за 
умови забезпечення стійкості фінансової системи в цілому, а не тільки її окремих еле-
ментів і підсистем. 
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Ефективність фінансового менеджменту значною мірою залежить від 
узгодженості дій власників, керівників і фінансових менеджерів підприємства (на 
невеликих підприємствах власник може одночасно бути його керівником). 

Фінансовий менеджмент як форма підприємництва передбачає творчий підхід 
до вирішення фінансових проблем, використання наукових основ планування і 
управління, фінансового аналізу, нововведення (інновації). Сутність фінансового ме-
неджменту як форми підприємництва виражається в обміні: 

Гроші -► Послуги фінансового менеджменту -►► Гроші з приростом 
Таким чином, фінансовий менеджмент одночасно є мистецтвом, вищим 

пілотажем управління фінансами підприємства і значною мірою залежить від 
кваліфікаційного рівня фінансових спеціалістів, їх уміння знайти й економічно 
обґрунтувати альтернативні варіанти розвитку подій та вибрати найефективніші 
фінансові методи і технологічні схеми фінансових операцій. 

Підставою для розгляду фінансового менеджменту як форми підприємництва є 
наявність у діяльності фінансового менеджера таких основних рис підприємницької 
діяльності, як ініціативність, самостійність, ризикованість, орієнтація на отримання 
прибутку. 

Можна назвати такі функціональні обов’язки фінансового менеджера: 
 організація фінансової діяльності суб’єкту господарювання; 
 обґрунтування доцільності інвестицій; 
 розробка фінансових планів і фінансових нормативів; 
 визначення обсягів надходження і видатків грошових коштів; 
 організація кредитних взаємовідносин; 
 проведення валютної політики (для суб’єктів господарювання, що 

здійснюють зовнішньоекономічну діяльність); 
 оформлення фінансової документації; 
 аналіз фінансового стану підприємства;  
 контроль за виконанням планових фінансових показників; 
 участь у розробці та впровадженні пропозицій щодо поліпшення 

фінансового-господарської діяльності (покращання вико використання фінансових 
ресурсів, накопичення капіталу, запобігання утворенню зайвих запасів товарно-
матеріальних цінностей, підвищення ліквідності активів, у тому числі цінних паперів, 
придбаних суб’єктом господарювання і т. ін.). 
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ЕТАПИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 
Страховий ринок є одним із визначальних сегментів сучасного фінансового 

ринку. Це пов’язано з тим, що страховий ринок здатен не лише формувати впливи 
щодо захисту господарської діяльності різних суб’єктів господарювання у фінансово-
економічній сфері, але й до захисту з виникнення різноманітних ризикоформуючих 
факторів, які торкаються життєдіяльності усіх членів суспільства [1, c. 41].  

Страховий ринок України пройшов декілька етапів розвитку: 
1 етап (1990 - 1993 рр.) - даний період характеризувався відсутністю 

державного регулювання страхової діяльності та бурхливим зростанням кількості 
страхових компаній за невпорядкованого законодавства, які займалися тим, що 
заробляли гроші на інфляції, не виконували свої зобов’язання перед клієнтами щодо 
належних їм коштів і тим самим підірвали довіру громадян до страхових компаній.  

2 етап (1993-1996 рр.) - характеризується прийняттям у 1993 р. Декрету 
Кабінету Міністрів України «Про страхування» та створенням Комітету у справах 
нагляду за страховою діяльністю [2], завдяки чому відчутно підвищилася фінансова 
дисципліна страховиків.  

3 етап (1996-2001 рр.) – етап розпочався у зв’язку з прийняттям Закону України 
«Про страхування» [3], який установив систему контролю за рівнем 
платоспроможності страховиків і порядок розрахунку резервів, посилив норми, що 
регулюють нагляд за страховою діяльністю, упорядкував види обов’язкового 
страхування. Також на цьому етапі було прийнято «Тимчасове положення про 
товариство взаємного страхування» [4], але така організаційно-правова форма 
ведення страхової справи виявилася нежиттєздатною.  

4 етап (2001-2008 рр.) – ознаменувався прийняттям Програми розвитку 
страхового ринку України на 2001-2004 рр. У 2005 р. було внесено зміни в Закон 
України «Про страхування» в частині підвищення вимог до мінімальних розмірів 
статутного фонду страховиків (10 млн. євро – для страховиків зі страхування життя і 
1 млн. євро для страховиків, які займаються видами страхування іншими, ніж 
страхування життя. Протягом цього етапу кількість страхових компаній зросла із 328 
до 469, або на 43% (табл. 1.).  

Валові страхові премії протягом 2006-2008 рр. збільшилися із 13,8 млрд. грн. до 
24,0 млрд. грн. (в 1,74 разів), валові страхові виплати – із 2,6 млрд. грн. до 7,1 млрд. 
грн. (у 2,71 разів), страхові резерви – із 6,0 млрд. грн. до 10,9 млрд. грн. (у 1,81 разів), 
загальні активи – із 24,0 млрд. грн. до 41,9 млрд. грн. (у 1,75 разів). 
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Таблиця 1. 
Зростання кількості страхових компаній в Україні  

 Роки Загальна кількість 
страхових компаній 

в тому числі 
компанії з ризикових видів 

страхування 
компанії зі 

страхування життя 
2001 328 309 19 
2002 338 316 22 
2003 367 337 30 
2004 387 342 45 
2005 398 348 50 
2006 441 356 55 
2007 446 381 65 
2008 469 397 72 
2009 450 378 72 
2010 456 389 67 
2011 453 387 66 
2012 414 352 62 
2013 407 345 62 
2014 382 325 57 
2015 361 312 49 
2016 323 280 43 

Джерело: побудовано за даними [5] 
 
5 етап (2009-2013 рр.) - характеризувався негативним впливом на страховий 

ринок світової фінансової кризи 2009 р., що позначилося на суттєвому скороченні 
валових страхових премій і виплат. У 2010-2013 рр. відбувалося післякризове 
відновлення страхового ринку з історичним максимумом валових страхових премій у 
сумі 28,7 млрд. грн. наприкінці періоду. Протягом цього періоду кількість страхових 
компаній скоротилася до 407, або на 13,2%. 

6 етап (2014 р. – поточний час) - пов’язаний із початком військової агресії, 
різкою девальвацією гривні і підписанням Угоди про Асоціацію між Україною, з 
однієї сторони, та Європейським Союзом.  

На порядку денному стоїть питання про ратифікацію Директив ЄС на шляху до 
формування спільного страхового ринку. На цьому етапі продовжилася тенденція до 
подальшого скорочення кількості страхових компаній, яких станом на 01.01.2017 р. 
нараховується 323.Державно-правове регулювання страховою діяльністю в Україні 
здійснюється державними органами законодавчої, виконавчої й судової влади, а 
інституційно-правове регулювання - об`єднаннями страховиків, утвореними 
відповідно до статті 13 Закону України «Про страхування», до яких належать: Ліга 
страхових організацій України, Моторне (транспортне) страхове бюро України, 
Авіаційне страхове бюро, Морське страхове бюро, Ядерний страховий пул. 

Таким чином подальший розвиток страхового ринку має сприяти [6, c. 63; 8]: 
захисту інтересів населення, суб’єктів господарювання і держави від можливих 
соціальних, техногенних, фінансових та інших ризиків; зміцненню довіри 
страхувальників, у першу чергу населення, до страховиків та страхових посередників; 
розвитку підприємницької діяльності і стабілізації економіки; залученню 
довгострокових фінансових ресурсів, що формуються у сфері страхування, для 
інвестицій в економіку України; розвитку ринків фінансових послуг (у тому числі 
фондового ринку); інтеграції страхового ринку України в міжнародні та регіональні 
ринки фінансових послуг.  
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ДОБРОВІЛЬНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 
Держава повинна мати стабільні та достатні джерела фінансування охорони 

здоров’я, важливе місце серед яких посідає медичне страхування. Кожна країна 
пристосовує класичні моделі добровільного та загальнообов’язкового державного 
соціального страхування відповідно до тенденцій та особливостей соціально-
економічного розвитку [1, c. 165]. Побудова системи медичного страхування 
потребує врахування вітчизняного історико - правового досвіду. На початку ХХ ст. 
Україна знаходилася під владою двох держав, кожна з яких мала свою систему 
соціального законодавства [2, c. 543]. Формування сучасної моделі фінансування 
охорони здоров’я в Україні знаходиться під впливом інтеграції до Європи, де медичне 
страхування є одним із найбільших секторів страхового ринку поряд з 
автострахуванням та страхуванням майна [3, c. 35]. Утім розвиток вітчизняного 
добровільного медичного страхування гальмують як об’єктивні чинники, пов’язані з 
недосконалим правовим полем, та і суб’єктивні - системна криза охорони здоров’я: 
корупція у державному секторі медичних послуг і антиконкурентні дії у приватному 
секторі. На даний момент із боку держави відсутні достатні стимули для співпраці 
медичних установ із страховими компаніями. Через це страховики часто 
сприймаються або як потенційні донори лікувальних установ, які повинні закривати 
їх системні проблеми, або як зайві посередники, які ускладнюють рух коштів у 
рамках виробленого алгоритму.  

Добровільне медичне страхування - один з видів особистого страхування, за 
яким предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, 
пов’язані зі здоров’ям та працездатністю страхувальника чи застрахованої особи, що 
забезпечує можливість повної або часткової виплати коштів за надання медичних і 
медико - профілактичних послуг застрахованим особам у разі розладів здоров’я 
відповідно до умов укладеного договору та Правил страхування. Характеристики та 
класифікаційні ознаки видів добровільного страхування затверджені Розпорядженням 
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 9 липня 2010 
року № 565 [4]. Ним передбачено виділення таких видів медичного страхування: 

- безперервне страхування здоров’я – передбачає: оплату вартості медико-
санітарної допомоги певного переліку та якості в обсязі обраної страхувальником 
програми медичного страхування, яка була надана застрахованій особі закладами 
охорони здоров’я, до яких вона звернулась під час дії договору, у зв’язку із 
захворюванням, загостренням хронічного захворювання або розладом здоров’я 
внаслідок нещасного випадку, іншої допомоги, передбаченої правилами та договором 
страхування, що пов’язана з наданням медико-санітарної допомоги; відшкодування 
понесених застрахованою особою документально підтверджених витрат на отримання 
медико-санітарної допомоги; 
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- страхування здоров’я на випадок хвороби - передбачає обов’язок 
страховика за встановлену договором страхування плату здійснити страхову виплату 
відповідно до умов договору страхування в розмірі страхової суми або її частини у 
випадку смерті застрахованої особи, тимчасової втрати нею працездатності, 
встановлення їй інвалідності внаслідок хвороби або у випадку її захворювання на 
хворобу, передбачену договором страхування, яка сталася із застрахованою особою 
під час дії договору страхування; 

- страхування медичних витрат - передбачає обов’язок страховика за 
встановлену договором страхування плату здійснити страхову виплату або її частини 
шляхом відшкодування документально підтверджених витрат на отримання 
застрахованою особою медико-санітарної та іншої допомоги у зв’язку з 
захворюванням застрахованої особи, загостренням хронічного захворювання, 
розладом здоров’я застрахованої особи внаслідок нещасного випадку або її смерті 
внаслідок захворювання або нещасного випадку, що сталися під час здійснення 
застрахованою особою подорожі (поїздки). 

Окрім видів, добровільне медичне страхування має інші ознаки класифікації. За 
суб’єктами виділяють добровільне медичне страхування для індивідуальних клієнтів і 
корпоративних клієнтів. Останні використовують його для мотивації співробітників у 
рамках соціальних пакетів.  

За умовами договорів послуги добровільного медичного страхування можуть 
бути стандартизованими та персоналізованими. У перелік послуг за стандартними 
умовами договорів можуть входити такі види страхового захисту, як: невідкладна 
швидка допомога (у тому числі і стаціонарна), амбулаторно-поліклінічна, 
стоматологічна, професійний огляд, медикаментозне забезпечення, супровід 
вагітності і пологи, лікувально-оздоровчі процедури тощо. Персоналізовані умови 
договорів добровільного страхування можуть розширюватися за 
рахунок:вітамінотерапії;імунопрофілактики;курсів масажу;відвідування басейну, 
тренажерного залу тощо.  

Суть добровільного медичного страхування полягає в наданні людям гарантії 
отримання медичної допомоги при виникненні страхового випадку за рахунок 
накопичених коштів. Таким чином, з одного боку, йдеться про фінансування надання 
дійсно отриманої медичної допомоги або профілактичних заходів, і з іншого боку, - 
про дотримання гарантії якості цих медичних послуг. Особливістю медичного 
страхування є і той факт, що якість страхової послуги безпосередньо залежить не 
лише від роботи самого страховика, але і від його партнерів - фармацевтичних 
компаній і лікувально-профілактичних установ сфери охорони здоров’я. Тому 
страховики безпосередньо зацікавлені працювати з приватними лікувальними 
заходами, які цю якість можуть запропонувати, або розвивати можливості державних 
закладів охорони здоров’я за умови впровадження належного обліку і контролю 
процесів надходження і використання коштів.  

Медичні установи Міністерства охорони здоров’я України, знаходячись на 
фінансуванні держави і маючи статус неприбуткових організацій, позбавлені 
можливості оновлення матеріально-технічної бази, формування запасів медикаментів, 
необхідного рівня оплати праці персоналу, а, отже, можливості надавати якісні 
медичні послуги. Спостерігаються випадки, коли застрахованим пацієнтам 
призначаються невиправдано дорогі препарати за наявності їх дешевших аналогів або 
ті, в яких взагалі немає необхідності. Інтерес до таких дій медичного персоналу, у 
свою чергу, стимулюється фармацевтичними компаніями. При цьому відмову у 
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повній виплаті страхового відшкодування страхувальнику - пацієнту лікарі 
пояснюють недобросовісною поведінкою страховика. Система добровільного 
медичного страхування намагається привнести в практику функціонування 
державних закладів охорони здоров’я удосконалення підходів до їх фінансування, 
контролю перерозподілу бюджетних коштів та їх цільового використання. 

Приватні клініки, інвестуючи в новітнє медичне обладнання і залучаючи 
висококласних фахівців, зацікавлені в наданні пацієнтам послуг високої якості, мають 
формалізовані бізнес-процеси і встановлені прайс - листи на свої послуги. Хоча, 
користуючись недосконалістю конкурентної політики держави на медичному ринку, 
вони часто завищують тарифи на медичні послуги на догоду зростання своїх 
прибутків, що підвищує закладену збитковість програм добровільного медичного 
страхування, які розробляються страховиками на рік вперед. Контроль вартості 
медичних послуг, що надаються приватними закладами охорони здоров’я, з боку 
страхових компаній, позитивно вплине на формування конкурентного поля на 
медичному ринку і сприятиме гармонізації інтересів страховиків і страхувальників. 
Основою пріоритетів добровільного медичного страхування є не стільки прибуток 
страховика або медичної установи, а інтереси пацієнта як споживача послуги і якість 
його лікування.  
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КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ОЦІНКИ РІВНЯ ЖИТТЯ  
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ  

Соціально-економічний розвиток будь-якої країни світу визначається 
досягнутим рівнем і якістю життя населення. Держава може успішно розвиватися 
тільки за умови, якщо її економічна політика спрямована на поліпшення рівня і якості 
життя громадян, розширення їх можливостей формувати власне майбутнє. Рівень 
життя населення  – це одна з найважливіших та дуже складних соціальних категорій, 
що формується під впливом взаємодії всіх суб’єктів економічних відносин. Його 
підвищення має бути пріоритетним напрямом державної соціально-економічної 
стратегії. Кількісні і якісні оцінки рівня життя населення необхідні для практичного 
забезпечення ефективного управління соціально-економічними процесами та 
порівняння рівнів життя різних суспільних верств. 

Головним завданням статистичного вивчення у даному питанні є здобуття 
об’єктивних оцінок реального рівня життя населення за конкретні періоди часу та 
виявлення тенденцій їх змін.  

Основним показником, який офіційно використовується фахівцями ООН для 
зіставлення оцінки рівня і якості життя населення, є індекс людського розвитку (ІЛР). 
Він являє собою інтегральну оцінку трьох складових компонентів, що 
характеризують довголіття, рівень освіти і доходів населення країн світу.  

Центральне місце при вивченні цих складових оцінок приділяється 
диференціації населення за рівнем доходу. Найважливішим інструментом аналізу 
соціально-економічної диференціації населення є побудова розподілу населення за 
рівнем середньодушового грошового доходу, що дозволяє проводити порівняльну 
оцінку добробуту окремих груп населення. 

 Статистичні характеристики рядів розподілу дозволяють встановити ступінь 
нерівності у розподілі доходів між окремими сукупностями домашніх господарств і 
населення, відслідковувати динаміку диференціації доходів у часі.  

На жаль, вітчизняна статистика не має відповідних відомостей з генеральної 
сукупності. Тому розподіл населення країни з середньодушового доходу моделюється 
на основі вибіркових обстежень.  

З метою дослідження рівня життя різних соціальних груп населення Державна 
статистична служба України щорічно проводить вибіркове обстеження 
домогосподарств. У 2017р. було проведено обстеження 8 тис. домогосподарств. 
Розподіл населення України за окремими характеристиками середньодушового 
загального доходу у місяць за декілька останніх років наведений у таб. 1. 
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Таблиця 1 

Окремі характеристики диференціації життєвого рівня населення України  
Показники 2014 

рік 
2015 
рік 

2016 
рік 

2017 
рік 

Середній розмір законодавчо встановленого 
прожиткового мінімуму (у середньому на одну 
особу в місяць, грн) 

1176,0 1227,3 1388,1 1603,7 

Частка населення України із середньодушовими 
еквівалентними загальними доходами у місяць, 
нижчими законодавчо встановленого 
прожиткового мінімуму, у % до загальної 
чисельності 

8,6 6,4 3,8 2,4 

Середній розмір фактичного прожиткового 
мінімуму (у середньому на одну особу в місяць, 
грн) 

1357,6 2257,0 2646,4 2941,5 

Частка населення України із середньодушовими 
еквівалентними загальними доходами у місяць, 
нижчими фактичного прожиткового мінімуму,  у 
% до загальної чисельності 

16,7 51,9 51,1 34,9 

Джерело: складено авторами на основі  [1] 
 
Фактичний розмір прожиткового мінімуму на одну особу розраховує щомісяця 

Міністерство соціальної політики України для спостереження за динамікою рівня 
життя в Україні на основі статистичних даних про рівень споживчих цін [2]. 

Як показують дослідження стає помітною позитивна тенденція до зниження 
частки населення із середньодушовими доходами нижче законодавчо встановленого 
прожиткового мінімуму в середньому за місяць. У 2016 р. порівняно з 2015 р. частка 
населення даної групи зменшилась на 2,6 в.п., а у 2017 р. по відношенню до 
попереднього року на 1,4 в.п. і склала 2,4 %. Однак високою залишається частка 
населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць, 
нижчими фактичного прожиткового мінімуму. У 2017 р. даний показник зменшився в 
1,46 разів порівняно з попереднім роком, але, як і раніше, залишається дуже високим, 
тобто у 34,9 % населення України у 2017 році середньодушовий еквівалентний 
загальний дохід у місяць не перевищував 2941,5 грн. 

Ключовою складовою доходів населення є заробітна плата. Тому доцільно 
розглянути, які тенденції відбуваються в Україні з даним показником за останні роки. 
Динаміка заробітної плати в Україні наведена у таблиці  2. 

До 2014 року темп зростання реальної заробітної плати був практично на рівні 
зростання номінальної заробітної плати. Різко змінилась картина починаючи з 2014 
року. Якщо розглядати динаміку номінальної заробітної плати, то можливо 
стверджувати про її постійне зростання, але, на жаль, населення не відчуває цього з 
причини значного зростання рівня цін на товари та послуги, що особливо 
спостерігається у останні роки. Так у 2015 р. не дивлячись на зростання номінальної 
заробітної плати на 20,5 %, реальний її розмір знизився на 20,2 %.  
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Таблиця 2 
Динаміка заробітної плати в Україні за 2011-2017 р.р.  

Показники 2011 
рік 

2012 
рік 

2013 
рік 

2014 
рік 

2015 
рік 

2016 
рік 

2017 
рік 

Середньомісячна номінальна заробітна 
плата, грн. 2648 3041 3282 3480 4195 5183 7104 

Темп зростання середньомісячної 
номінальної заробітної плати,  
у % до попереднього року 

117,7 114,8 107,9 106,0 120,5 123,6 137,1 

Темп зростання середньомісячної 
реальної заробітної плати, 
 у % до попереднього року 
 

108,7 114.4 108,2 93,5 79,8 109,0 119,1 

Середньомісячна номінальна заробітна 
плата за окремими видами економічної 
діяльності, грн.: 
- фінансова та страхова діяльність 

 
5433 

 
6077 

 
6326 

 
7020 

 
8603 

 
10227 

 
12865 

 - промисловість  3119 3497 3774 3988 4789 5902 7631 
- освіта 2077 2532 2696 2745 3132 3769 5857 

Джерело: складено авторами на основі  [1] 
 
Починаючи з 2016 р. ми спостерігаємо тенденцію поступового зростання як 

номінальної, так й реальної заробітної плати. Однак у доларовому еквіваленті середня 
заробітна плата в Україні упала з 408 дол. США у 2013 р. до 267 дол. у 2017 р. Для 
порівняння середня заробітна плата у Польщі у 2017 р. складала 1130 доларів, а це у 
4,2 разів вище ніж в Україні [3]. 

Якщо провести диференціацію заробітної плати за окремими видами 
економічної діяльності, то також варто відмітити значне розшарування. На жаль, 
середня заробітна у сфері освіти нижче. ніж середня по країні. Так, в 2017р. середня 
заробітна плата у сфері освіти була менше у 1,2 разів, ніж середня по країні та у 2,2 
рази менше, ніж у фінансової та страхової діяльності, а саме за даним видом 
економічної діяльності спостерігається найвищий рівень заробітної плати.   

У період інтеграції України у Європейський Союз однією з головних цілей і 
основних пріоритетів у формуванні сучасної соціально-економічної політики держави 
повинно стати підвищення кількісних та якісних оцінок рівня життя населення.  
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ПРОБЛЕМАТИКА ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ ТА 
МОЖЛИВОСТЬ ЇЇ РІШЕННЯ 

 

В умовах трансформації економіки України питання державного боргу є досить 
актуальними, оскільки він тісно вплетений в економічну систему країни, пов'язаний з 
соціальними та політичними процесами.  Державний борг за своєю економічною 
сутністю визначає економічні відносини держави як позичальника з її кредиторами 
(резидентами і нерезидентами) з приводу перерозподілу частини вартості ВВП на 
умовах строковості, платності та повернення. Для України державний борг являється 
гострою фінансовою проблемою. Ф. Кене вважав, що державні кредити «примножують 
непродуктивний клас населення» [1, с. 598]. А. Сміт писав про «… зростання 
величезних боргів, що в даний час пригнічують, і в кінцевому рахунку, можливо, 
розорять всі великі нації Європи» [2, с. 677]. В своїх роботах Дж. С. Мілля писав, що 
державний борг є причиною кризових явищ, оскільки значні його масштаби призводять 
до підвищення цін і, як наслідок, до торговельних криз[3, с. 345]. К. Рау стверджував: 
«Це помилка, бо тут вся маса платників змушена віддавати частину своїх доходів для 
задоволення декількох отримувачів відсотків» [4, с. 378]. Дослідження у сфері теорії 
державного боргу здійснювалися і відомим економістом Г. Менк’ю. та Д. Елмендорф , 
В. М. Федосов, С. Я. Огородник та В. Н. Суторміна вважають, що «державний борг – це 
сума заборгованості за випущеними й непогашеними внутрішніми позиками, а також 
сума фінансових зобов’язань країни щодо іноземних інвесторів на певну дату».  

За своєю структурою державний борг поділяється на внутрішній і зовнішній. На 
думку А.Лернера , внутрішній борг не можна розглядати як тягар, перекладений на 
майбутні покоління, а зовнішній борг тільки тоді стає тягарем, коли залучені кошти ідуть 
на поточні цілі й не призводять до створення нової вартості і багатства. Внутрішній борг 
- це сукупність зобов'язань держави перед резидентами, Внутрішній борг, як правило, є 
більш вигідним і менш небезпечним, ніж зовнішній, оскільки сплата відсотків за 
внутрішнім боргом залишається у межах своєї країни, а в умовах помірних відсоткових 
ставок і суттєвого залучення коштів населення він не є тягарем для наступних поколінь. 
А зовнішній борг - сукупність зобов'язань держави перед нерезидентами (незалежно від 
того, в чиїй національній валюті номіновано зобов'язання) [5]. Відповідно до 
Бюджетного кодексу України, державний борг визначається як загальна сума 
зобов’язань держави з повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на 
звітну дату, що виникають внаслідок державного запозичення. [6, с. 148].  

Це посилює актуальність наукового дослідження питань, пов'язаних з 
використанням усіх ланок державних фінансів, в тому числі такої її важливої 
складової, як державний борг. Наявність державного боргу, його розміри, розміщення i 
методи погашення прямо чи опосередковано впливають майже  на всі сторони  
економічного життя держави, такі як: дефіцит державного бюджету, розмір грошової 
маси в обігу, що визначає темпи інфляції, звуження чи розширення сукупного попиту і 
пропозиції та інші.  Це робить державний борг не просто засобом залучення коштів для 
фінансування державних потреб, але й важливим інструментом фінансової політики 
держави, невірне використання якого може призвести до суттєвих ускладнень, чи 
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навіть до фінансової кризи. Державні запозичення мають як стимулюючі, так і руйнівні 
наслідки, що повинно всебічно враховуватися при впровадженні економічної політики. 
[7]. Значна роль державного боргу в економіці держави обумовлюється його 
багатостороннім впливом на всі сфери життя, необхідністю розрахунку його 
граничного рівня для країни з урахуванням забезпечення стійкого економічного 
зростання, узгодження фіскальної та монетарної політики  

Вплив державного боргу на стан фінансової безпеки держави вимагає підвищеної 
уваги з боку спеціалістів з огляду на те, що сучасний етап формування боргових 
зобов’язань характеризується низкою специфічних особливостей. По-перше, в умовах 
глобалізації фінансових потоків, здійснення політики необмеженої відкритості щодо 
іноземних інвестицій певною мірою відбувається нівелювання меж між внутрішнім і 
зовнішнім боргом. По-друге, дедалі яскравіше окреслюється наочно посилення 
взаємозв'язку державних зобов'язань і зобов’язань господарюючих суб'єктів. [8, с. 408] 

Внутрішні і зовнішні борги давно вже є невід’ємною складовою фінансової 
системи більшості країн світу. Вони зумовлені наявністю дефіциту бюджету, тобто 
держава не завжди має змогу провести скорочення витрати відповідно до наявних 
доходів. Тоді виникає потреба в додаткових фінансових ресурсах, які можна 
одержати або завдяки емісії грошей, або запозиченням як всередині держави, так і 
ззовні. Покриття дефіциту бюджету через запозичення має низку переваг, до яких 
належать: керованість інфляційними процесами в державі, підвищення касового 
виконання бюджету, зміцнення фінансового становища в державі. [9, с. 240].  

Для подолання грошових зобов’язань можна виділити такі шляхи подолання 
даної проблеми: налагодження політичної ситуації в країні; визначення напрямку 
боргової стратегії, а саме співвідношення зовнішнього та внутрішнього державного 
боргу; припинення запозичень та налагодження інвестиційного клімату в країні; 
дотримання економічно безпечного дефіциту бюджету; врегулювання податкової 
політики; сприяння розвитку внутрішнього ринку. [10].  

Ефективне управління державним боргом та його обслуговування є одним з 
пріоритетних завдань фінансової політики держави, важливою умовою стабільності її 
фінансової системи. Це дозволяє уникнути кризових боргових ситуацій та 
перевантаження видаткової частини державного бюджету, сприяє забезпеченню 
стабілізації соціально-економічної ситуації та розвитку економіки України. 
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МЕХАНІЗМИ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Сучасний етап розвитку української економіки є дуже складним. Це пов’язано з 
тим, що перехід до ринкових відносин був і за часом і за формою нетрадиційним 
через відсутність, насамперед, відповідної системи управління і фактично слабкої 
підготовки менеджерів. У результаті відбувся різкий спад виробництва, криза 
сучасних відносин, що в свою чергу, не могло не позначитись на життєздатності 
підприємств, більшість з яких до теперішнього часу знаходяться в затяжному 
кризовому стані. 

Метою цієї публікації є узагальнення сучасних теоретичних положень та 
методологічних аспектів фінансового механізму антикризового управління 
підприємствами та визначення особливостей застосування структурних елементів 
даного механізму у процесі антикризового управління. 

Проблема антикризового фінансового управління є об’єктом дослідження 
багатьох науковців, як вітчизняних (Айвазян З., Беляєв С.Г., Брюховецька Н.Ю., 
Венгільський О.С., Градов А.П., Кириченко В., Кисліцин І.П., Коротков Е.М та інші), 
так і зарубіжних (Е. Альтман, Дж. К. Ван Хорн, М. Мескон, Мечлап, Сомбарт, 
Шпитхофф, Харвард та інші).  

Нинішня економічна ситуація в країні, що характеризується надмірним 
зростанням кількості збиткових та збанкрутілих підприємств, насамперед, є ознакою 
недосконалості та неефективності системи антикризового управління, яку 
розробляють та реалізовують вітчизняні суб’єкти господарювання. 

Виживання підприємств в умовах ринкових відносин є стратегічно важливим 
як для конкретних регіонів, так і для всієї країни. У зв'язку з цим виникає гостра 
необхідність управління кризовими підприємствами, а саме підприємствами, що 
мають проблеми неплатоспроможності за таких чинників як недолік фінансових 
ресурсів, зростання боргів, падіння рівня виробничого потенціалу. Це обумовлює 
наявність великої кількості технічновідсталих, неконкурентоспроможних і 
неплатоспроможних підприємств, яким загрожує банкрутство[2, с.126]. 

Важливою особливістю адаптації підприємств у кризових умовах є 
попередження змін у зовнішнім оточенні шляхом зміни власного стилю поведінки. Це 
потребує формування моделі стратегічного управління, що генерує завчасні, 
цілеспрямовані попереджувальні дії, які забезпечують здатність до самозбереження, 
гнучкість, орієнтацію на майбутні зміни, готовність до здійснення діяльності в умовах 
невизначеності, формування антикризового потенціалу, стійкого до раптових змін і 
здатного вчасно ідентифікувати можливі погрози, діагностувати ранні ознаки 
кризових процесів і протистояти їхньому розвитку[1,179-180]. 

Фінансова криза з’являється через нестачу грошових ресурсів, зростання 
простроченої кредиторської заборгованості, спаду продаж, в незадоволенні персоналу 
та інших несприятливих факторів[4].  
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Реалізація стратегії антикризового управління підприємствами дозволить 
знизити імовірність виникнення кризових ситуацій, зменшити розмір можливого 
збитку, що виникає в кризовій ситуації, підвищити стратегічний потенціал і 
активізувати потенціал протидії кризовим явищам, підсилити адаптаційні можливості 
підприємств і зміцнити їх конкурентні позиції[1, с.180]. 

Антикризове управління істотно відрізняється від традиційного управління 
підприємствами, має свою специфіку, що пов'язана з суттєвими змінами в умовах 
діяльності підприємства, а також з непередбачуваністю ситуації та новими 
управлінськими проблемами [3, с.104]. На нашу думку, антикризове управління 
підприємством доцільно здійснювати у такій послідовності: 

1. Розробка загального організаційного проекту антикризового управління. 
2. Виділення задач для режиму прийняття екстрених надзвичайних заходів. 
3. Визначення ресурсів і механізмів здійснення екстрених надзвичайних 

заходів. 
4.  Переведення усієї системи управління (чи її частин) у режим 1-го етапу 

антикризового управління. 
5. Перестановка і відновлення кадрів (у разі потреби). 
6. Підготовка робочих груп по проектах (підпрограмам) і введення інституту 

тимчасових програмно-цільових структур керування. 
7. Пошукова система ресурсів для здійснення антикризових заходів. 
8. Організація нових служб  з питань: 
 кадрової політики; 
 ліквідації заборгованостей; 
 управління фінансами і контролю грошових потоків; 
 маркетингу; 
 антикризового режиму інформаційного моніторингу; 
9. Організація соціальної роботи в колективі по напрямках: 
 формування нової філософії виживання і розвитку підприємства; 
 соціального захисту працівників; 
 розвитку ініціатив і соціального управління; 
10. Організація зовнішнього контролю здійснення організаційного проекту в 

цілому й окремих його програмах. 
Саме за даною схемою можливо ефективно здійснювати антикризове  

управління господарюючими суб’єктами. Запропонований механізм повинен миттєво 
виявляти кризові моменти, оцінювати рівень кризи, локалізовувати та запобігати їй в 
перспективі, що дозволить врегулювати зовнішньоекономічну діяльність вітчизняних 
установ та організацій, зробити її високорентабельною, а головне стабільною. 
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РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

У сучасних умовах господарювання діяльність кожного підприємства завжди 
пов’язана із ризиком та можливими втратами. У цьому разі виникає потреба в 
певному механізмі, який би дозволив раціональним способом врахувати ризик та 
мінімізувати втрати. Таким механізмом є ризик-менеджмент (управління ризиком). 
Проблеми ризик-менеджменту останнім часом все більше привертають увагу 
вітчизняного бізнесу, котрий, як і західні підприємці, стикається з численними 
ризиками, пов’язаними з ринковими коливаннями курсів акцій, валют, сировини, а 
також зі збільшенням ступеня відкритості національної економіки та посиленням 
міжнародної конкуренції. 

Основна мета ризик-менеджменту – це зменшення або ліквідація можливих 
втрат від ризику, тому визначення принципів та функцій управління ризиком мають 
суттєве значення для застосування ризик-менеджменту на підприємстві. 

Ризик-менеджмент базується на таких основних принципах: принцип 
масштабності (максимізації); принцип мінімізації; принцип адекватної реакції; 
принцип розумного прийняття та виконує функції, притаманні будь-якій 
управлінській діяльності, але при цьому специфіка їх виконання визначається 
об’єктом управління. Це функції прогнозування (планування), організації, контролю, 
регулювання, координації та мотивації. 

Головні завдання управління ризиком полягають у тому, щоб: 
– виявити ті дії, які, якщо їх зробити в найближчому майбутньому, захистять 

нас від втрат у більш віддаленому майбутньому; 
– цілеспрямовано спостерігати за розвитком подій, щоб вчасно виявляти 

раніше непередбачені події; 
– пропонувати своєчасні заходи з підтримки об’єкта, стосовно якого 

здійснюється захист (комерційний проект), для вжиття адекватних реагувань на 
небезпеку[1, С. 31-40)]. 

Формування системи ризик-менеджменту покликане забезпечити високу 
ефективність прийняття управлінських рішень для досягнення стратегічних і 
тактичних цілей підприємства. Використання в господарській практиці підприємств 
алгоритму управління ризиками дає змогу скоригувати стратегію розвитку з 
урахуванням ступеня ризику, підвищити результативність їх функціонування. 

Сьогодні у багатьох підприємствах застосовується лише фрагментарна система 
управління ризиками. Керівники більшості підприємств традиційно вважають ризик-
менеджмент спеціалізованою та відокремленою діяльністю. Це не дозволяє 
оперативно відслідковувати всі найбільш істотні ризики і ефективно передавати 
інформацію про них всім зацікавленим співробітникам. 
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Зарубіжні компанії успішно застосовують нову модель управління ризиками – 
ризик-менеджмент в рамках всього підприємства або, так званий, комплексний ризик-
менеджмент (enterprise – wide risk management – EWRM) [2, 3]. Особливість цієї 
моделі полягає в тому, що управління ризиками набуває всебічний характер і 
координується в рамках всієї організації. При цьому на підприємстві створюється 
особлива культура поводження з ризиками.  

Багато наукових напрацювань в економіці та управлінні запозичені 
українським бізнесом зі світового досвіду. в США модернізували державне 
управління шляхом впровадження методології ризик-менеджменту, адаптованого до 
особливостей країни. Причому використання ризик-менеджменту в діяльності органів 
державної влади пройшло етапи впровадження, становлення і розвитку: ризик-
менеджмент потребує зміни організаційної культури, є динамічним і повинен 
постійно переглядатися, щоб відповідати змінам зовнішнього і внутрішнього 
середовища діяльності. 

Використання вітчизняними підприємствами зарубіжного досвіду дозволить 
змінити підхід до ризик-менеджменту і перейти від фрагментованої, епізодичної, 
обмеженої моделі до інтегрованої, безперервної і розширеної. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В АТ «ОЩАДБАНК» 

 

За умов активізації інтеграційних та глобалізаційних процесів все більшої 
актуальності набуває питання соціальної відповідальності підприємницького сектору. 
Аналіз сучасного стану впровадження концепції соціальної відповідальності в Україні 
засвідчує, що лідерами виступають як виробничі підприємства, так і банківські 
установи. Враховуючи, що саме банківські установи відіграють напрочуд важливу 
роль в економіці, забезпечуючи економічних суб’єктів тимчасово вільними 
грошовими ресурсами, то розглянемо особливості реалізації концепції корпоративної 
соціальної відповідальності банків на прикладі АТ «Ощадбанк». 

За сучасних економічних умов, важливе значення має підвищення довіри 
суспільства до банків шляхом активного запровадження концепції соціальної 
відповідальності у банківському секторі [1]. Концепція корпоративної соціальної 
відповідальності у банківських установах може реалізовуватися у таких напрямах [2]: 
економічний, соціальний та навколишнє середовище. 

Повноцінне ж впровадження концепції корпоративної соціальної 
відповідальності надасть банку такі переваги [3, с. 380]: покращення іміджу банку; 
перспективне збільшення частки на ринку банківських послуг; розширення 
можливостей із залучення та утримання висококваліфікованих фахівців; підвищення 
лояльності інвесторів; інформаційна відкритість перед зовнішнім середовищем; 
підвищення в довгостроковій перспективі ефективності діяльності тощо.  

Наступним етапом нашого дослідження розглянемо основні напрями реалізації 
концепції корпоративної соціальну відповідальність на прикладі АТ «Ощадбанк» 
(табл.1). Так, з таблиці 1 видно досить широку диференціацію сфер реалізації соціальних 
ініціатив АТ «Ощадбанк». Відповідно популяризація концепції соціальної 
відповідальності та посилення проявів ініціатив  банків у своєму синергетичному ефекті, 
можуть значно вплинути на покращення показників соціально-економічного розвитку 
країни. Водночас, зауважимо, що саме розвиток програм пільгового кредитування, на 
нашу думку, має найбільше значення, оскільки реалізація даної ініціативи 
взаємопов’язано із реалізацією АТ «Ощадбанк» основних своїх функцій як банківської 
установи. Тож, розглянемо більш детально кредитні програми АТ «Ощадбанк»:  

1. Соціальне підприємництво (програма wnisef). Western NIS Enterprise Fund 
та Ощадбанк створив програму доступного кредитування соціальних підприємств. 
Мета програми полягає в підтримці соціальних підприємств малого бізнесу шляхом 
надання кредитів на економічно привабливих умовах, що в свою чергу буде сприяти 
підвищенню зайнятості населення та створенню нових робочих місць, підвищить 
якість та ефективність надання соціальних послуг соціально незахищеним верствам 
населення. Відзначимо, що реалізація даної кредитної програми потенційно 
позитивно впливає на розвиток підприємництва, які надають соціальні послуги, або є 
соціально спрямовані в різних сферах діяльності. 
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2. Партнерські програми фінансування. АТ «Ощадбанк» активно долучається 
до партнерських програм з міськими, районними і обласними адміністраціями, які 
виділяють кошти з місцевих бюджетів на компенсацію відсотків або частини кредиту 
для представників мікро-, малого та середнього бізнесу. Суть таких програм полягає в 
тому, що для підтримки та розвитку ММСБ в регіоні, місцева влада передбачає в 
бюджеті кошти на здешевлення кредитів для підприємців, що в свою чергу впливає 
на рівень безробіття та підвищення середнього рівня заробітної плати.  

3. Енергокредит для бізнесу. Цільове призначення кредитної програми 
полягає у кредитуванні підприємств на проведення заходів з підвищення 
ефективності використання та економії паливно-енергетичних ресурсів.  Метою 
програми є зниження споживання енергоресурсів (газу, електроенергії, вугілля, 
тощо), а також перехід підприємств на альтернативні джерела енергії (сонячна 
енергія, вітрова енергія, тощо).  

4. Іпотечне кредитування. АТ «Ощадбанк» пропонує такі різновиди іпотечних 
кредитів: а) на купівлю нерухомості на вторинному ринку – тобто на купівлю квартир 
та будинків, що вже повністю побудовані; б) під іпотеку нерухомості, що вже 
належить позичальнику. 

Таблиця 1 
Соціальні ініціативи АТ «Ощадбанк» 

Назва 
ініціативи Деталізація ініціативи Сфера Охоп-

лення Очікуваний ефект 

Відкриття 
інклюзивних 

відділень 

Проект який охоплює більше 
20 відділень, що адаптовані 
для людей з особливими 
потребами.  

Соціальний 
захист  

В
сі

 р
ег

іо
ни

 У
кр

аї
ни

 (к
рі

м 
ок

уп
ов

ан
их

 т
ер

ит
ор

ій
 А

Р 
К

ри
м)

 
Підвищення фінансових 
можливостей людей з 
особливими потребами  

Фінансова 
грамотність 

Програма підвищення 
фінансової грамотності дітей 
та підлітків 

Освіта  

Підвищення рівня 
обізнаності дітей та 
пенсіонерів в частині 
зменшення ризиків 
шахрайства  

Організація 
навчання 

молоді 

Навчання при університетах 
країни та підвищення 
кваліфікації 

Освіта  

Підвищення рівня освіти 
та надання додаткових 
знань для підлітків та 
студентів  

Проект по 
благоустрою 

та 
озелененню 

міст 

Озеленення міст  Комунальне 
господарство 

Покращення екологічного 
стану довкілля, 
підвищення рівня 
благоустрою території 

Спортивні 
турніри для 

молоді 

Підтримка спортивних 
турнірів молоді  

Культура та 
спорт  

Підвищення рівня 
здоров’я та популяризація 
здорового способу життя  

Донорство 

Співпраця з благодійними 
організаціями України, 
зокрема, БФ «Таблеточки» 
(інтереси дітей з 
онкологічними 
захворюваннями). 

Медицина  
Підвищення рівня 
здоров’я, зменшення 
потреби у донорстві  

Програми 
пільгового 

кредитування 

Проекти надання 
кредитування з вигідними 
умовами для клієнта  

Соціальний 
захист 

Підвищення фінансових 
можливостей населення 

Джерело: складено автором за даними [4]. 
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Висновки. Проаналізувавши реалізовані АТ «Ощадбанк» соціальні ініціативи у 

межах впровадження концепції соціальної відповідальності, можемо зробити 
висновок, що в переважній більшості вони орієнтовані на освітні проекти, проекти в 
галузі медицини, навколишнього середовища та культурних цінностей, а також 
програми пільгового кредитування. Особливу увагу в контексті реалізації даної 
концепції заслуговують кредитні програми банку направлені на підтримку 
соціального підприємництва.   
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УКРАЇНИ 
 

Сучасні умови розвитку ринкових відносин в Україні та її участь у світових 
глобалізаційних процесах зумовлюють необхідність зміцнення грошово-кредитної 
системи, підвищення ефективності використання інструментів монетарної політики з 
метою посилення їхнього впливу на структуру перебудови та подальший розвиток 
економіки. Якщо аналізувати реалії соціально-економічного життя України, 
пріоритети вищих органів влади зосереджені на вирішенні гострих проблем у сфері 
фінансів. Це обґрунтовує актуальність дослідження сутності і механізму 
функціонування сучасних грошей, валютно-кредитних відносин, операцій з 
криптовалютою та тенденціях розвитку електронних грошей. Адже у ринковій 
економіці фінансовий стан та конкурентоспроможність суб’єктів господарювання 
залежить від фінансової грамотності – вміння управляти грошовими потоками, 
кредитними ресурсами та оперувати сучасними грошима – криптовалютою.  

Таблиця  1 
Визначення поняття «криптовалюта» 

Джерело: [1] 
 
Останнім часом на фінансовому ринку з'явилися такі нові категорії, як 

«криптовалюта», «біткоїни»,. Для більшості населення ці гроші нові та викликають 
багато питань. На даний момент в світі існує понад 1600 криптовалют (Bitcoin, 
Ethereum, Ethereum Classic, Dash, Monero, Litecoin, MaidSafeCoin та багато інших), але 
найвідомішою зі швидким розвитком є bitcoin.  

Визначення поняття  Джерело  
Криптовалюта – швидка і надійна система платежів і грошових переказів, 
заснована на новітніх технологіях і непідконтрольна жодному уряду  

Bitcoin 
Security  

Криптовалюта – вид цифрових грошей, в якому використовуються розподілені 
мережі і публічно доступні журнали реєстрації угод, а ключові ідеї крип-
тографії поєднані в них з грошовою системою заради можливості створити 
безпечну, анонімну та потенційно стабільну віртуальну валюту  

Іnsider.pro  

Криптовалюта – вид цифрової валюти, заснований на складних обчисленнях 
деякої функції, яку легко перевірити зворотними математичними діями, в 
основі емісії якої є принцип доказу виконання роботи «Proof-of-work»  

І. Лубенець  

Криптовалюта – засіб обміну, як і звичайні валюти, але призначена для обміну 
цифровою інформацією, що стало можливим завдяки певним принципам 
криптографії (використовується для забезпечення операцій та контролю 
створення нових монет)  

CryptoCoins 
News  
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Bitcoin не випускаються центральними банками і не залежать від кредитно-
грошової політики тієї чи іншої держави. Емісія відбувається тільки в цифровому 
вигляді. Будь-хто охочий може добувати криптовалюту (займатися майнінгом), 
використовуючи комп'ютерні можливості. 

Біткоіни діляться на дробові частини, мінімальна з яких складає 0,00000001 
біткоіна. Мінімальну одиницю біткоін часто називають Сатоші – на честь засновника 
цієї криптовлюти. Таким чином, 1 біткоін = 100 млн Сатоші [2].  

Мережа біткоін заснована на «блокчейн» і є публічним регістром, який зберігає 
дані про всі транзакції системи. Дані транзакції захищені електронними підписами 
користувачів – учасників мережі, які видобувають біткоін чи проводять з ними будь-
які операції. Зовнішньо система працює аналогічно будь-якій електронній платіжній 
системі, наприклад, Qiwi, Webmoney. Проте серед недоліків криптовалюти можна 
назвати те, що у випадку втрати пароля або доступу до електронного гаманця наявна 
криптовалюта буде повністю втрачена. Привабливим для інвесторів є і те, що на курс 
біткоінів не впливають політичні умови або діяльність Центральних банків країн. 
Курс такої валюти залежить тільки від попиту та пропозиції на неї. 

Найбільш важливими причинами можливого знецінення біткоінів аналітики 
називають повну відсутність його інфляції і бажання держави взяти оборот 
криптовалюти під контроль. Обмеження можуть вноситися тільки в процес обміну 
віртуальних валют на реальні гроші, заборонивши діяльність таких обмінників, що 
сьогодні також має місце.  

У нашій країні як і в інших пострадянських державах, біткоін ще не отримав 
широкого поширення. Цю валюту досить проблематично використовувати в 
повсякденній діяльності, оскільки неможливо оплачувати нею товари чи послуги. 
Лише одиниці українських онлайн-магазинів і підприємств вказують на своїх сайтах 
про те, що приймають криптовалюту як форму оплати.  

В Україні офіційно заборонено користуватися біткоінами, оскільки, за 
визначенням НБУ вони не мають ніякого забезпечення і юридично закріплених за 
ними осіб, не контролюються жодними державними органами [3]. Національний банк 
керується й тим, що Європейське банківське управління закликало банки ЄС 
утриматися від операцій з криптовалютами, в тому числі й біткоінами, допоки не буде 
створена комплекс правил, які зможуть запобігти потенційним зловживанням. Та 
незважаючи на це українські ІТ-фахівці продовжують інвестувати в дану валюту 
величезні кошти, в результаті чого Україна сьогодні займає 5 місце за кількістю 
користувачів біткоін-гаманцями серед різних країн світу [4].  

Швидке поширення ринку криптовалюти у світі є беззаперечним і яскравим 
явищем. Найпоширенішим видом криптовалют сьогодні є Bitcoin. 

Основними перевагами даного виду валют є відсутність емісійного центру, 
контролю та обмежень випуску, повна анонімність, здатність генерувати валюту 
самостійно за допомогою майнінгу, захищеність від інфляції, відсутність впливу 
факторів зовнішнього середовища (окрім ринкових попиту і пропозиції) тощо. Проте, 
попри всі переваги та різноманітність поширення криптовалюти їх перспективи 
достатньо неоднозначні.  
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Одні країни регламентують цю валюту на законодавчому рівні та стимулюють 
її обіг, інші ж навпаки – забороняють її використання або вносять істотні обмеження 
щодо обігу цієї валюти. Нажаль зараз в Україні офіційно заборонено користуватися 
криптовалютою. Та незважаючи на заборони влади щодо користування криптовалют, 
юридичні та фізичні особи продовжують інвестувати в даний валюту, в результаті 
чого Україна сьогодні займає провідне місце за кількістю користувачів ринком 
криптовалют серед різних країн світу. 
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РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ В УМОВАХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 

На шляху постійних політичних та економічних перетворень задля успішної 
інтеграції до європейського простору, великою проблемою постає низький рівень 
соціально-економічного розвитку регіонів. Недосконалість систем розрахунку 
доходної та нераціональність розподілу видаткової частин місцевих бюджетів 
призводить до соціальних та економічних розривів у процесі розвитку регіональних 
одиниць, що, в свою чергу, сповільнює рух усієї країни до євроінтеграції.Основним 
призначенням місцевих бюджетів є фінансове забезпечення розвитку регіонів, 
вирішення соціально-економічних завдань органів місцевого самоврядування. 
Ефективним шляхом покращення соціально-економічного стану регіонів є 
реформування місцевих фінансів відповідно до вимог ЄС для більш впевненої 
інтеграції України до європейського простору. 

Глобалізація всіх життєвих процесів на нашій планеті є основною тенденцією 
XXI ст. Україна – невід’ємний учасник глобальної системи відносин у таких сферах, 
як фінанси, торгівля, інвестиції, інформаційні потоки, транспорт і зв’язок, науково-
технічний прогрес, освітній простір та ін. Однак це не означає неминучого 
підпорядкування країни нинішній моделі глобалізації, її темпам і формам. Україна, як 
і будь-яка незалежна держава, має свої особливості й можливості, що дозволяють 
максимально використати переваги глобалізації та скоротити її можливі негативні 
впливи. У цьому зв’язку важливим стає розуміння і вивчення механізмів, що 
регулюють процеси адаптації вітчизняної фінансової політики до глобалізаційних та 
інтеграційних процесів у світовій економіці.Формування інституціональної структури 
фінансової системи є важливим елементом державної фінансової політики. Цей 
процес відбувається як шляхом еволюції вже наявних елементів системи, так і через 
створення нових. На цьому тлі актуальним стає вивчення механізмів, що 
забезпечують адаптацію фінансової політики держави до інституціональних змін 
зовнішнього (запозичення інститутів) і внутрішнього (удосконалення інститутів) 
характеру. Основним завданням адаптивної фінансової політики є розробка механізму 
захисту інституційних трансформацій, викликаних процесами фінансової 
глобалізації. 

Розходження в рівнях фінансового розвитку країн та сформованих у них 
інститутів – причини того, що одні виявляються лідерами, інші – аутсайдерами. Тому 
інституціональні реформи в Україні мають бути орієнтовані на ефективні 
інституційні зразки. Нинішня фінансова політика, що реалізується через фінансову 
систему країни, не відповідає стандартам економічно розвинених країн ЄС, не 
забезпечує повноцінну фінансову самостійність органів державної влади різних 
рівнів. Відсутність ефективної моделі бюджетного устрою країни, системи оцінки 
фінансового становища та якості управління фінансами перешкоджають ефективному 
розвитку державної фінансової системи в умовах євроінтеграційного курсу України.  
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Відтак необхідним є вивчення досвіду високорозвинених європейських країн із 
реформування державної фінансової системи і формування відповідної фінансової 
політики.[3, с.19-21] 

Підвищення ролі державних та місцевих фінансів у країнах ЄС у вирішенні 
соціально-економічних завдань обумовлено чітким розмежуванням дохідних і 
видаткових повноважень між рівнями державної та місцевої влади, забезпеченням 
фінансової самостійності останніх. Відбувалося впровадження механізмів надання 
фінансової підтримки різним рівням місцевої влади, що ґрунтуються на об’єктивних 
показниках і індикаторах реальної необхідності в державній підтримці конкретних 
територій.Адаптація і розвиток фінансової політики України в умовах глобалізації та 
євроінтеграції вимагає проведення інституціональних перетворень. В Україні 
формується нова парадигма фінансової системи держави, яка передбачає транс- 
формацію не тільки форм регулювання фінансів, але і їх принципово-концепту- 
альних основ розширення змісту функцій фінансів, переходу від контролю 
витратності фінансів до контролю результатів, забезпечення прозорості фінансових 
потоків тощо. Зазначені заходи повинні супроводжуватися твердою 
інституціоналізацією фінансів держави з урахуванням вимог фінансової глобалізації, 
впровадженням міжнародних стандартів, активізацією діяльності контрольних 
органів за формуванням і витратою фінансових ресурсів держави для запобігання 
фінансовим кризам. Проблема оптимального перерозподілу повноважень та 
фінансових ресурсів між центральними та місцевими органами влади та 
самоврядування є однією з найбільш актуальних у контексті підвищення 
ефективності бюджетної системи України.[1, с.25-30] 

Загалом на сьогоднішній день можна виділити такі актуальні проблеми 
формування місцевих бюджетів в Україні як: - існування істотних протиріч у 
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; - 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.  

Щоб докорінно змінити існуючу систему функціонування місцевих бюджетів, 
потрібен як значний часовий інтервал, так і вдосконалення теоретико-методологічної 
та нормативної бази функціонування місцевих бюджетів. Чинна структура сучасної 
бюджетної системи України не є досконалою, все ще існують ознаки централізації 
коштів за бюджетами вищих рівнів. Треба провести більшу децентралізацію коштів та 
посилити дохідну базу місцевих бюджетів базового рівня. [2, с.184] 
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ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ 
 
Євроінтеграційні процеси, входження України у світове економічне 

співтовариство і не адаптованість валютного законодавства України під Директиву 
Ради ЄС істотно підвищують увагу до регулювання валютних операцій. Проведення 
валютних операцій є складним і ризиковим видом діяльності, який супроводжується 
нестабільністю та неможливістю протидіяти цілеспрямованим валютним 
спекуляціям. Тому вивчення регулювання валютних процесів є доцільним та 
залишається актуальним. У вітчизняній та зарубіжній літературі існує низка наукових 
праць, присвячених вивченню проблемі валютного регулювання. Серед вітчизняних 
вчених слід відзначити таких авторів як О.Барановського, О.Береславської, 
Ф.Журавки, В.Коваленко, В.Міщенка. Стосовно праць зарубіжних вчених з 
регулювання валютних відносин, то заслуговують на увагу роботи Г.Тосуняна, 
М.Артьомова, О.Козиріна, О.Ємеліна, В.Ебке. 

Головним напрямом та метою дослідження є визначення основних аспектів 
регулювання валютних операцій на основі ЗУ «Про валюту і валютні операції». 
Валютне регулювання це – діяльність держави та уповноважених нею органів, 
спрямована на регламентацію валютних розрахунків і порядку здійснення операцій з 
валютними цінностями [1]. Об’єктом валютного регулювання в Україні є операції 
резидентів та нерезидентів, фізичних та юридичних осіб, що пов’язані з 
переміщенням валюти, зміною її власника, перерахуванням валюти закордон, 
отриманням валютних коштів за товари та послуги. 

Для поліпшення та вдосконалення валютного регулювання21 червня 2018 року 
Верховна Рада ухвалила Закон України «Про валюту і валютне регулювання» з метою 
припливу інвестиційного капіталу у країну. У своїх презентаціях та аналітичних 
матеріалах НБУ звернув увагу, що ухвалення подібних законів в інших країнах 
приводило до зростання чистих надходжень іноземних інвестицій, і аналогічного 
результату очікують і в Україні.  

Передбачається, що закон замінить більш десяти нормативно-правових актів, а 
саме: Декрет КМУ «Про систему валютного регулювання і контролю» [3], Закон 
України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»[4], а також низка 
указів Президента, які регулювали платіжну дисципліну, порядок отримання кредиту, 
а також питання повернення в Україну валютних цінностей. 

Головний принцип, закладений в законі, полягає в тому, що «дозволено все, що 
не заборонено законом». Закон набирає чинності через два дні після опублікування, і 
впроваджується протягом 6-ти місяців. Сутність змін у порівнянні з існуючим 
декретом відображено у таблиці 1. 

Аналізуючи ці зміни (див. табл. 1), можна зауважити, що ЗУ «Про валюту і 
валютні операції» дає наступні свободи: 
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1. Без жодних ліцензій юридичним і фізичним особам без обмежень 
надається право інвестувати кошти за кордон у цінні папери, капітал та нерухомість. 

2. Юридичним і фізичним особам розміщувати іноземну валюту на 
закордонних рахунках за походженням з України та за її межами. Тобто, громадянин 
України може перераховувати і отримувати іноземну валюту без жодних обмежень. 

3. Юридичні особи можуть надавати кредити нерезидентам і інвестувати за 
кордон з метою купівлі іноземної компанії. Також можуть переказувати валюту для 
забезпечення участі у тендерах. 

Незважаючи на те, що в законі немає ніяких заборонних заходів, це не означає, 
що їх зовсім не буде. При необхідності НБУ самостійно зможе встановлювати 
обмеження, якщо побачить на валютному ринку ризики.  

Таблиця 1. 
Відмінності нового валютного законодавства в Україні. 

Критерії Відмінності Поправки теперішній час за новим законом 

1. Відкриття 
валютних 
рахунків та 
право 
здійснювати 
валютні операції 

Існувала заборонабез 
індивідуальної ліцензії 
НБУ мати валютні рахунки 
за кордоном. З 2017 року 
було дозволено відкривати 
без ліцензії закордонні 
рахунки у валюті, що 
отримана за кордоном у 
вигляді з/п, стипендії 

Юридичним та 
фізичним особам 
дозволено відкривати 
рахунки в іноземній 
валюті за кордоном. 
Індивідуальні ліцензії 
скасовано 

Діють безстрокові 
генеральні ліцензії для 
небанківських фінансових 
установ та операторів 
поштового зв’язку. Банки 
також мають право надавати 
послуги на основі 
банківської ліцензії 

2. Валютне 
декларування 

Обов’язкове декларування 
валютних цінностей за 
кордоном 

Декларування 
відміняється 

Необхідно декларувати 
переміщення фізичними 
особами через кордон 
валютних цінностей у сумі 
від 10 тис. євро за курсом 
НБУ 

3. Валютний 
контроль 

Усі валютні операції 
підпадають під валютний 
контроль 

Валютний контроль 
перетворюється на 
валютний нагляд. 
Операції менше 150 
тис. грн. не підля-
гають контролю 

Під контроль підпадають 
операції, які перевищують 
поріг для запобігання 
легалізації доходів 
отриманих злочинним 
шляхом 

4. Граничний 
строк 
розрахунків по 
операціям ЗЕД 

180 днів після яких 
припиняється дія 
контракту ЗЕД 

Обмеження відсутнє 

Щодо строків закриття ЗЕД 
збирається статистична 
інформація з приводу 
порушень. НБУ встановлює 
строк 

5. Продаж 
виручки 

Обов’язковий продаж 
валютної виручки у розмірі 
50 % 

Вимога відсутня 
НБУ може встановлювати 
обов’язків продаж частини 
іноземної валюти 

6. Реєстрація 
кредитів від 
нерезидентів 

Реєстр існує Реєстр відсутній 
Існує можливість 
встановлення лімітів з боку 
НБУ на окремі операції 

Джерело: складено автором на основі джерел [2,3,4,5] 
 
Наявність ризиків повинен підтвердити незалежний орган — Рада з фінансової 

стабільності, в яку входять представники НБУ, Мінфіну, Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб, Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. Серед обмежень, які 
будуть «в арсеналі» НБУ — обов’язковий продаж частини валютних надходжень, 
встановлення термінів розрахунків по експортно-імпортних контрактах і вимог до 
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операцій, пов’язаних з рухом капіталу, введення спеціальних дозволів на валютні 
операції і резервування за валютними операціями. 

У законі зазначається, що такі обмеження можуть вводитися на півроку. Але за 
необхідності їх можна буде пролонгувати. За фактом такі санкції можуть стати 
безстроковими. 

Але навіть якщо закон ухвалять найближчим часом, він почне працювати 
тільки через шість місяців. Такий час необхідно для приведення у відповідність з 
законом усіх нормативно-правових актів.Так, орієнтовно до 2021 року усі нормативні 
аспекти дії цього закону мають бути впровадженні. 

Отже, регулювання валютних операцій – це діяльність держави та 
уповноважених нею органів, спрямована на підтримку рівноваги платіжного балансу 
та стабільності національної валюти за рахунок контролю за здійсненням валютних 
операцій.  

Проте, регулювання валютних операцій в Україні відзначається гнучким 
ліберальним фінансовим законодавством та спрощеною процедурою банківських 
операцій. З одного боку, це робить простішим фінансову складову процесу 
інвестування, але з другого боку, може спровокувати відтік капіталу з країни без 
будь-яких фінансових обмежень. Саме недосконалість та відсутність збалансованості 
(с позиції захисту вітчизняної економіки) у валютному регулюванні призводить до 
тінізації валютного ринку України, зокрема, зростання обсягу валютних спекуляцій та 
виведення валюти у офшорні фінансові центри.  
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ПЕНСІЙНА РЕФОРМА ЯК ОДИН З АСПЕКТІВ РЕФОРМУВАННЯ 

ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ  
 

Структуру національної пенсійної системи визначено ст.2 Закону України «Про 
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Ця структура складається з 
трьох рівнів, а також окремих пенсійних програм. 

І рівень – реформована солідарна пенсійна система, побудована на засадах 
соціального страхування. Учасниками цієї системи є всі застраховані особи, тобто 
громадяни, які та за яких сплачуються внески на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування. 

ІІ рівень – обов'язкова накопичувальна пенсійна система. Ця система ще не 
функціонує. Вона має бути впроваджена за певних соціально-економічних умов, 
визначених законодавством. Наразі в державі здійснюється відповідна підготовча 
робота. Учасниками цієї системи будуть усі застраховані. 

ІІІ рівень – система добровільного недержавного пенсійного забезпечення. Ця 
система вже діє в Україні. Її учасниками на добровільних засадах можуть бути 
практично усі бажаючи, які відповідають визначеним законодавством критеріям. 

З 2018 року має запрацювати другий рівень пенсійного забезпечення – 
впровадження особистих накопичувальних рахунків працівників. 

З січня 2018 року додаткові 2% від зарплати співробітника роботодавець буде 
перераховувати на його особистий пенсійний рахунок. Щорічно протягом п’яти років 
відрахування роботодавця стануть збільшуватися на 1% (в 2019 році – 3%, в 2020 році 
– 4% і т. д.), доки не досягнуть 7%. Такі відрахування стануть обов’язковими для тих, 
кому менше 35 років. А для старшого покоління – добровільними. Після досягнення 
пенсійного віку людина буде щомісяця отримувати суму, попередньо рівними 
частинами від накопиченого (всього очікується, що пенсія буде складатися на 60% з 
солідарної системи, 30% – особистих рахунків і 10% – з недержавних пенссетів). 
Якщо пенсіонер помре, то ті що залишилися на його особистому пенсійному рахунку 
гроші успадкують (при солідарній системі виплачують дві пенсії на поховання).  

СЕКЦІЯ ІІ.  МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ В УМОВАХ 
РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ. 
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Також передбачається, що при наявності важкої хвороби вся сума або її 
частина може бути витрачена на лікування, але, природно, пенсійні виплати після 
цього виявляться менше[1]. 

Як уточнив віце-прем’єр Кабміну Павло Розенко, збільшувати нинішній ЄСВ 
(22%) не планують, як і податок на доходи фізичних осіб (18%). Доходи в 
новостворений Накопичувальний Пенсійний фонд (НПФ) підуть за рахунок урізання 
надходжень до солідарної системи, зменшення роботодавцям податку на прибуток і 
перерозподілів інших доходів держбюджету. Очікується, що вони будуть постійно 
зростати і за 2018-2028 роки досягнуть 420 млрд грн. Для захисту від інфляції 
накопичення пропонують вкладати в облігації внутрішньої державної позики 
(ОВДП), обіцяючи прибутковість не нижче рівня інфляції в поточному році. 

Щоб другий рівень почав працювати, депутатам треба скасувати норму закону 
“Про обов’язкове державне пенсійне страхування”, що передбачає його 
запровадження лише за бездефіцитного бюджету пенсійного фонду.  

Щоб не виріс дефіцит пенсійного фонду, треба також зменшити податок на 
прибуток, внести зміни до Податкового кодексу, і за рахунок цього збільшити ЄСВ, з 
якого гроші йдуть в пенсійний фонд. 

Підготовка до другого етапу пенсійної реформи, що реалізовуватиметься у 
2019 році, вимагає нейтралізації сьогоднішніх дисбалансів, що їх виявила реформа на 
першому етапі. 

Це стосується тих пенсіонерів, котрі мають чималий стаж роботи, але надбавки 
до пенсії у жовтні 2017 р. вийшли невисокими, оскільки друга необхідна умова для 
адекватного розміру осучаснення, а саме отримувана за свою роботу зарплата, 
виявилася невисокою. 

«Для цієї категорії пенсіонерів ми продумуємо механізм, як зробити так, щоб 
роль стажу була більшою, ніж роль заробітної плати, — запевнив міністр соціальної 
політики України Андрій Рева. — Нагадую, що запроваджена пенсійна реформа 
відобразила ту соціальну реальність, в якій жили люди. І сьогодні ми вже по факту 
отримали результат, що змушує нас виправити деякі перекоси». 

Ще одна проблема, яка окреслилася, — це перерахунок пенсії, яка вийшла 
меншою від очікуваної у деяких пенсіонерів із числа тих, хто працював перебуваючи 
на пенсії, а потім звільнився. Так відбувається з тими, у кого заробітна плата була 
меншою, ніж до виходу на пенсію. Тобто стаж дорахували, а коефіцієнт знизився. Зі 
слів міністра, на сьогодні також готуються законодавчі зміни, за якими стаж 
донараховуватиметься автоматично, а коефіцієнт заробітку встановлюватиметься за 
бажанням пенсіонера [2]. 

Одна з цілей введення обов'язкового накопичувального рівня — створити 
додаткове джерело фінансування пенсій та не допустити падіння коефіцієнту 
заміщення. Останній відображає рівень заміни зарплати пенсією. У світі стандартний 
рівень КЗ — 40%, тобто пенсійна виплата замінює 40% зарплати. 

Наслідок ухваленої у жовтні пенсійної реформи — поступове падіння КЗ через 
підвищення страхового стажу та зміну підходів до оцінки одного року стажу. Падіння 
КЗ при високій інфляції означає підвищення рівня бідності пенсіонерів. Це був один з 
моментів, за який реформу жорстко критикували. 
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За розрахунками Національної комісії цінних паперів фондового ринку, 
чоловіки — учасники другого рівня, які сплачуватимуть внески протягом 30 років, 
зможуть збільшити КЗ від 10,2% до 21,7%, жінки — від 7,3% до 15,4% [3]. 

Запуск другого рівня у 2019 році є малоймовірним, бо поява накопичувального 
рівня неможлива доти, доки бюджет Пенсійного фонду не стане бездефіцитним, а 
зараз дефіцит ПФУ сягає близько 150 млрд. грн. Не допомогло навіть зниження 
ставки єдиного соціального внеску – основного джерела наповнення пенсійного 
фонду, у 2 рази у 2016 році з метою виведення заробітних плат з тіні та збільшення 
надходжень до пенсійного фонду. Але, на жаль, дива не сталося, і стимулювати 
роботодавців більше працевлаштовувати офіційно не вдалося, цей крок тільки 
зменшив витрати бізнесу. Тому можна констатувати, що вирішення проблем 
пенсійної системи покладається виключно на нинішніх та майбутніх пенсіонерів. 
Підвищення стажу для призначення пенсій є по суті завуальованим підвищенням 
пенсійного віку і відтепер саме стаж, а не вік (як раніше), є «відправною» точкою для 
призначення пенсій [4]. 
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СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 
 

Однією з найважливіших складових фінансової системи будь-якої розвинутої 
країни на сьогоднішній день є фондовий ринок . Однак в Україні цей ринок  
перебуває на стадії становлення і має не значний рівень розвитку порівняно з 
аналогічним ринком високо розвинутих країн. У зв’язку з приватизаційними 
процесами та Європейськими амбіціями України, саме фондовий ринок може надати 
нового імпульсу у реалізації цих ідей. Тому виникає гостра необхідність дослідження 
сучасного стану фондового ринку України, вирішення основних проблем його 
розвитку та  знаходження подальших шляхів його вдосконалення , тобто зміна 
підходів до дослідження сутності фондового ринку. 

Фондовий ринок - сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між 
ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів) [1].  

Основним завданням фондового ринку є забезпечення переливу капіталу від 
фінансово надлишкових секторів в економіці до тих сфер діяльності, де ці кошти 
найбільше потрібні. Це здійснюється за рахунок торгівлі цінними паперами, адже 
саме вони є товаром на фондовому ринку. У зв’язку з євроінтеграційними процесами 
в Україні, фондовий ринок повинен відігравати все важливішу роль в економічному 
житті країни, адже без нього неможливо залучати іноземні інвестиції, проводити 
приватизаційні процеси та повноцінні реформи в Україні [2]. 

 Розвиток торгівлі цінними паперами на організованому фондовому ринку в 
Україні ускладнюється значною кількістю функціонуючих фондових бірж, кожній з 
яких притаманна власна система правил проведення торгів, процедур допуску 
учасників, розрахунків фондових індексів. Зростання капіталізації фондового ринку 
України можливо лише за умови взяття курсу на концентрацію біржового сегменту, 
переходу до моноцентричної біржової системи. У моноцентричній біржовій системі 
абсолютне домінуюче становище займає одна біржа, розташована у фінансовому 
центрі країни, а інші фондові біржі мають місцеве значення. Її прикладом є біржова 
система Англії, яку очолює Міжнародна Лондонська фондова біржа, а всі провінційні 
біржі, позбавлені фактичної самостійності, приєднані до неї. Моноцентрична модель 
характерна також для Франції і Японії [3]. 

 Протягом найближчих місяців на ринку цінних паперів очікується кілька 
знакових подій, які відкриють шлях для мільярдних зовнішніх інвестицій в Україну.  
Про це йшлося під час Ukrainian Financial Forum 2018, який проходив в Одесі 20-21 
вересня. Так, знаковою подією для розвитку вітчизняного фондового ринку учасники 
форуму назвали набрання чинності законом про номінального власника 
(номінального утримувача). Документ передбачає, що рахунок в цінних паперах 
номінального утримувача відкривається депозитарною установою іноземної 
фінансової установи, яке відповідає встановленим законодавством вимогам, на 
підставі договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах 
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номінального утримувача. На рахунку в цінних паперах номінального утримувача 
депозитарна установа в порядку, встановленому НКЦПФР, веде облік цінних паперів, 
прав на цінні папери, що належать клієнтам номінального утримувача, а також 
клієнтам клієнта номінального утримувача. На цінні папери, права на які 
обліковуються на рахунку номінального утримувача, не може бути звернено 
стягнення за зобов’язаннями номінального утримувача. Номінальний утримувач 
розкриває інформацію про власників і їхні цінні папери, операції з ними у випадках, 
встановлених законом. Депозитарна установа, яка відкрила рахунок номінального 
утримувача, зобов’язана в порядку і терміни, встановлені законодавством, 
повідомляти НКЦПФР про виявлені факти порушення номінальним утримувачем 
встановлених законом вимог щодо розкриття інформації [4].   

Закон, який набере чинності, суттєво спростить для іноземних інвесторів 
роботу з українськими цінними паперами . Ще одним нововведенням, яке 
обговорювалося під час Форуму, стало майбутнє відкриття доступу для іноземних 
інвесторів до облігації внутрішньої державної позики України через міжнародний 
розрахунковий депозитарій Clearstream. Зокрема, Clearstream планує відкрити 
іноземним інвесторам доступ до облігацій внутрішньої державної позики України в 
першому кварталі 2019 року . 

 Темпи розвитку фондового ринку, його якісні аспекти, а також розкриття його 
інвестиційного потенціалу залежать від конкретних заходів державної політики у 
сфері фінансового сектору. Таким чином, майбутній розвиток фондового ринку 
неможливий без реформування більшості складових ринку та усунення перешкод, що 
заважають цьому розвитку. Має бути переосмислена та суттєво підвищена роль 
фондового ринку у залученні інвестиційних ресурсів та спрямуванні їх на оновлення 
виробничого потенціалу,  створення умов для становлення потужних інституційних 
інвесторів. 
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ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО ДЕФІЦИТУ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ 
ВИРІШЕННЯ 

 
Бюджет є вирішальною і провідною ланкою фінансової системи, важливим 

економічним важелем держави. Стан бюджету як фінансового плану відображає не 
тільки фінансовий стан держави, а й характеризує багато в чому фінансову ситуацію 
країни взагалі, і тому цікавить усіх громадян та кожну підприємницьку структуру. 

Дефіцит державного бюджету є основним інструментом державної фінансово-
кредитної політики і здатен справляти значний вплив на соціально-
економічне становище країни, а також бути чинником стримування або прискорення 
розвитку. 

Державний бюджет – основа фіскальної політики держави, що визначає методи 
і джерела фінансування бюджету і його використання. Бюджет поповнюється в 
основному за рахунок податкових надходжень і витрачається на державні потреби. 

Основними причинами бюджетного дефіциту в Україні є : 
 низька ефективність суспільного виробництва, погіршується малою 

результативністю зовнішньоекономічних зв’язків; 
 нераціональна структура бюджетних витрат, посилена прагненням жити 

не за коштами (надмірні військові витрати, допомога іноземним державам, інвестиції 
в проекти віку); 

 неефективний бюджетний механізм, який не дозволяє державі 
використати його в якості стимулятора розвитку економічної та соціальної сфери [1, 
с. 415]. 

На рівні держави бюджетний дефіцит покривається державними внутрішніми 
та зовнішніми позиками , а також за допомогою грошової емісії. Прості не 
нагромадження заборгованості перетворюється на державний борг. 

Державний борг - борг держави перед громадянами власної краіїни та 
іноземними кредиторами . Відшкодування державного боргу здійснюється за 
рахунок продажу державних цінних паперів. Основними структурними елементами 
державного боргу є внутрішній ( заборгованість держави своїм громадянам та 
юридичним особам) і зовнішній (заборгованість держави 
іноземним країнам, міжнародним фінансово-кредитним організаціям, 
іноземним громадянам ) борги. Вважається, що загрозливим для стабільності 
економічної системи є перевищення державного боргу над ВВП більше, ніж у 2 рази  
[2,  с. 109]. 
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Значне збільшення дефіциту бюджету призвело до зростання інфляційних 
процесів, оскільки для покриття дефіциту держава використовує грошово-кредитну 
емісію. 

 
Рис.1.  Дефіцит Бюджету за 2012-2016 роки 

 
Подолання дефіциту Державного бюджету є основним напрямком державної 

фінансово-кредитної політики і здатне справляти значний вплив на соціально-
економічне становище країни, а також бути чинником стримування або прискорення 
розвитку. 

Зміст фінансування дефіциту бюджету зводиться до мобілізації ресурсів з 
метою забезпечення видатків, неперекритими доходами шляхом застосування 
особливих форм і методів. Бюджет зводиться з дефіцитом для забезпечення 
фінансування додаткових видатків, надання кредитів і погашення державного боргу. 

Використання бюджетного дефіциту належить до важелів активної бюджетної 
політики, спрямованої на прискорення економічного зростання і вирішення 
соціальних проблем. 

За весь аналізований період показники виконання Державного бюджету 
України за 2015-2016 роки показали ріст доходів, а саме доходи за  2015р. – 534 млрд 
695 млн грн., 2016р. – 616 млрд 275млнгрн.; видатки за 2015р. – 576 млрд 911 
млнгрн., 2016р. – 684 млрд 743 млн грн.; 

В програму конкретних заходів щодо скорочення бюджетного дефіциту 
необхідно включити: 

 зміну напрямів інвестування бюджетних коштів в галузі народного 
господарства з метою підвищення фінансової віддачі з кожної грошової одиниці; 

 різке скорочення сфери державної економіки та державного 
фінансування; 

 зниження військових витрат; 
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 заборона НБУ надавати кредити уряду без відповідного оформлення 
заборгованості цінними паперами; 

 залучення в країну іноземного капіталу, що само по собі вирішує 
декілька завдань: скорочення витрат на капіталовкладення, збільшення робочих місць 
та обсягів продажу, з’являється новий платник податків. 

Розробка заходів, спрямованих на скорочення видатків та збільшення доходів, 
регулювання бюджетного дефіциту в сукупності з іншими антикризовими заходами 
дозволить стабілізувати фінансовий стан країни. 
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БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ  
В УКРАЇНІ 

 
Трансформація суспільно-політичної та економічної системи України 

кардинально змінила принципи і механізми функціонування бюджетної системи, 
бюджетного процесу, форми і способи мобілізації та акумуляції потенціалу 
бюджетних ресурсів на суспільні потреби, визначила закономірність включення в 
державну бюджетну політику ринкових регуляторів та інструментів. Наукове 
розкриття формування та реалізації бюджетної політики спрямовано на забезпечення 
зростання ресурсної бази бюджетів усіх рівнів з метою надання державою суспільних 
благ і послуг зростаючого обсягу та якості для задоволення потреб населення, 
підприємств, держави і всього суспільства.  

В сучасних умовах поглиблення глобалізаційних викликів бюджетна політика 
служить найважливішим економічним важелем впливу держави на соціально-
економічні процеси та розвиток інтеграційних зв’язків.  

Незважаючи на достатній рівень обґрунтованості в економічній літературі 
питань з формування та реалізації бюджетної політики, визначення її ефективності, 
недостатньо висвітленим залишається питання дослідження бюджетної політики в 
контексті децентралізації, що набуває особливого значення в умовах націленості 
національної економіки на євроінтеграційний перспективний розвиток. 

В Україні бюджетна політика як засіб державного регулювання соціально-
економічних процесів на рівні регіонів, лише починає формуватися. При чому, цей 
процес ускладнюється відсутністю виваженої цілісної, реалістичної концепції виходу 
України з економічної кризи, розробленої на основі певної наукової фінансово-
економічної доктрини держави. 

В умовах реформування системи місцевих фінансів, спрямованого на 
децентралізацію та забезпечення реальної самостійності місцевих бюджетів, 
підвищується значення регіональної бюджетної політики.  

Адже оптимально побудована система бюджетних відносин є запорукою 
підвищення ефективності функціонування бюджетної системи України загалом. 
Бюджетна політика регіонального розвитку є важливим складником фінансової 
політики держави поряд з інвестиційною, грошово-кредитною, соціальною, еколого-
економічною політикою [1].  

У Стратегії сталого розвитку «Україна –2020» метою децентралізації визначено 
відхід від централізованої моделі управління в державі, забезпечення спроможності 
місцевого самоврядування та побудову ефективної системи територіальної організації 
влади в Україні, реалізацію повною мірою положень Європейської хартії місцевого 
самоврядування, принципів субсидіарності, повсюдності і фінансової самодостатності 
місцевого самоврядування [2].  
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У сучасній економічній літературі вирізняють два типи децентралізації: 
адміністративну (бюрократичну) і демократичну. Адміністративна децентралізація 
означає розширення компетенції місцевих адміністративних органів, які отримують 
право на самостійну діяльність щодо центральної влади, хоч і призначаються 
центральним урядом. Такий спосіб децентралізації означає не децентралізацію, а 
деконцентрацію влади.  

Демократична децентралізація передбачає створення розгалуженої системи 
місцевого самоврядування, за якої вирішення місцевих справ покладається не на 
представників центрального уряду, а на осіб, обраних населенням відповідних громад 
чи регіонів[3, с. 7]. 

Децентралізація може виникати в різних сферах діяльності, наприклад, у 
політичній, фінансовій, адміністративній. Відповідно, децентралізація може бути 
політичною, адміністративною, фінансовою тощо. Причому під фінансовою 
децентралізацією, як правило, розуміють можливість самостійного розпоряджання 
фінансовими ресурсами, що перебувають у власності територіальної громади.  

Реформа місцевого самоврядування на засадах децентралізації розпочалася із 
прийняттям Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні. Практичним кроком у напрямі фінансової децентралізації 
стало прийняття змін до Бюджетного та Податкового кодексів.  

З 2015 року, коли була розпочата фінансова децентралізація, місцеві бюджети 
зросли до 52% у зведеному бюджеті України. Згідно з даними бюджетного 
моніторингу в 2016 році до місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних 
трансфертів) надійшло 170,6 млрд. грн., що на 50,2 млрд. грн., або на 41,7%, більше, 
ніж у 2015 році. Річний план доходів, затверджений місцевими радами, виконано на 
116,8%. Перевиконання річного плану відбулося за всіма основними податковими 
джерелами наповнення місцевих бюджетів: податком на доходи фізичних осіб 
(108,5%), акцизним податком на роздрібний продаж підакцизних товарів (110,9%), 
рентною платою та платою за використання інших природних ресурсів (112,0%), 
податком на прибуток підприємств (125,3%), орендною платою за землю, що 
сплачується юридичними особами (109,0 %), єдиним податком (115,9 %) тощо [4, с. 
11]. 

Але, незважаючи на ці позитивні зрушення, доводиться констатувати, що 
частка місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України знижується. Так, якщо в 
2013 році частка доходів місцевих бюджетів становила 23,8% (без урахування 
трансфертів), то в 2015 році – 18,5%.  

У 2016 році відбувається незначне зростання частки доходів місцевих бюджетів 
– до 21,8%, проте залежність місцевих бюджетів від трансфертів з державного 
бюджету від цього не зменшилася [4, с. 31].  

Для надання реальної незалежності регіональним і місцевим органам влади 
бюджетна політика держави повинна бути спрямована насамперед на стабілізацію 
надходжень до місцевих бюджетів.  

Бюджетну політику потрібно здійснювати у поєднанні з податковою, оскільки 
збільшення бюджетних надходжень безпосередньо залежить від тієї податкової 
системи, що склалася в державі. Відсутність чіткого взаємозв’язку між обсягом 
податків, що збираються у регіоні, та доходами місцевих бюджетів позбавляє місцеві 
органи влади і жителів відповідних населених пунктів стимулів до збільшення 
доходів місцевих бюджетів. В органах місцевого самоврядування зникають стимули 
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щодо повного використання власних доходних джерел та вжиття заходів, 
спрямованих на збільшення податкового потенціалу відповідних регіонів.  

Уряд на своєму засіданні 14 червня 2017 року схвалив проект Основних 
напрямів бюджетної політики на 2018–2020 роки. Відповідно до проекту Основних 
напрямів передбачено до 2020 року ріст економіки України на 4%, зниження інфляції 
до 5%, зниження дефіциту бюджету до 2% та зниження частки боргу до 55% ВВП [5, 
6].  

Пріоритетом державної бюджетної політики визначено забезпечення 
самостійності місцевих бюджетів, зміцнення їх фінансової спроможності, підвищення 
прозорості та ефективності управління бюджетними коштами на місцевому рівні. 
Досягти цього планується шляхом:  

– збереження позитивної динаміки показника, що характеризує частку доходів 
місцевих бюджетів у загальному обсязі доходів зведеного бюджету; 

– зменшення диспропорцій у податкоспроможності місцевих бюджетів через 
механізм горизонтального вирівнювання;  

– створення дворівневої системи міжбюджетних відносин; 
– запровадження елементів середньострокового бюджетного планування на 

місцевому рівні для підвищення передбачуваності і послідовності бюджетної 
політики. 

Здійснення цих заходів дасть змогу вдосконалити міжбюджетні відносини, 
розширити можливості використання регіональних факторів економічного зростання 
на основі фінансової автономії регіональної влади та сприяти нарощуванню 
фінансового потенціалу у регіонах.  
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СУЧАСНА БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ 
ВИДАТКІВ В УМОВАХ БЮДЖЕТНОЇ РЕФОРМИ 

 

Розвиток економіки відбувається в умовах обмежених ресурсів та необмежених 
потреб, тому одним із головних завдань держави, її органів і структур є формування 
механізму ефективного й раціонального використання бюджетних коштів. Адже 
держава від самого початку зобов'язана створити таку систему інститутів і так 
організувати їх діяльність, щоб забезпечити повноту надання соціальних послуг 
населенню відповідно до прийнятих стандартів, а також сприяти поліпшенню рівня та 
якості життя громадян незалежно від місця їх проживання.  

Державний бюджет завжди являє собою компроміс між основними групами 
носіїв різних соціально-економічних інтересів у країні. Це компроміс між власниками 
й працюючими по найманню з питань оподатковування, власності, доходів і 
заробітної плати, по питанню бюджетних витрат на соціальні цілі; компроміс між 
загальнодержавними й місцевими інтересами; компроміс між промисловими й 
сільськогосподарськими районами відносно розподілу податків і бюджетних дотацій; 
компроміс між інтересами окремих галузей і формам із приводу податків субсидій, 
пільгових кредитів і державних замовлень, підрядів на будівництво, інвестиційних 
премій. Роль бюджету у державі визначається насамперед тим рівнем забезпечення 
фінансовими ресурсами, потреб економічного й соціального розвитку суспільства, 
який здійснюється на основі розподілу і перерозподілу валового внутрішнього 
продукту. Бюджет – це в першу чергу важіль для вирішення завдань, передбачених 
економічною політикою держави [1, с.13]. 

Також серед основних фінансово-податкових інструментів механізму 
державного регулювання економічного зростання необхідно виділити політику 
державних видатків. Видатки з державного бюджету України – це економічні 
відносини, які виникають у зв'язку з розподілом централізованого фонду грошових 
коштів держави і його використання за цільовим призначенням [2]. 

Обсяг видатків бюджету та їх структура безперечно впливають на соціально-
економічний розвиток держави. 

Стимулююча дія заходів державного регулювання для української економіки 
повинна бути спрямована на покращення інвестиційної діяльності в країні за умови 
незмінного приросту кінцевих споживчих витрат приватного і державного секторів. 
Поряд із цим вагоме місце повинна займати політика стимулювання експортного 
товарного потоку, що дасть змогу стабілізувати частку чистого експорту як 
компоненту ВВП країни. Оптимізація видаткової частини бюджету може бути 
досягнута шляхом перегляду пропорцій розподілу ВВП та соціальних стандартів. На 
нашу думку, підвищення частки оплати праці у ВВП до 50 – 60% (на рівні розвинутих 
країн світу), мінімальної зарплати до середньоєвропейського рівня дало б змогу не 
тільки наповнити бюджет, пенсійний та інші соціальні фонди, а й суттєво скоротити 
кількість громадян, які отримують із бюджету соціальні виплати, значно збільшити 



Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Трансформація фінансової системи та обліку в умовах інноваційної глокалізації національної економіки»  

 

 

 

58 

обсяг виплат кожному потребуючому, одночасно скоротивши загальний обсяг 
видатків на соціальний захист населення. Вивільнені кошти можна спрямувати на 
розвиток економіки [2]. 

Збільшення величини державних видатків на розвиток економіки та вирішення 
питань соціального спрямування призводить до розширення обсягу виробництва на 
більшу величину. Це пов'язано з виникненням так званого «мультиплікативного 
ефекту». Мультиплікатор державних видатків показує, як змінюється обсяг 
виробництва в країні при зростанні цих видатків на одну одиницю. Величина 
мультиплікатора залежить від граничної схильності до споживання, частки податків, 
що держава вилучає з доходів, схильності економічних суб'єктів частину своїх 
видатків спрямовувати на закупівлю імпортних товарів та інших показників. 
Збільшення граничної схильності до споживання відображає зростання бажання 
економічних агентів спрямовувати більшу частку своїх доходів на споживання 
товарів і послуг, що, своєю чергою, стимулює збільшення їхнього виробництва. 

Істотно впливає на сукупне споживання та зумовлює зміну мультиплікатора 
державних витрат податкова політика. Тому при його розрахунку необхідно 
враховувати частку податків в ВВП країни, яка визначається відношенням величини 
податкових надходжень до ВВП. Враховуючи граничну схильність до споживання та 
податкові надходження у % до ВВП, ми зможемо визначити мультиплікатор 
державних витрат у закритій економіці. Україна ж не є закритою державою і має 
відповідні торговельно-економічні відносити з іншими країнами. Тому необхідно 
враховувати на скільки одиниць зміняться витрати на імпорт при зміні ВВП на одну 
одиницю, тобто визначити граничну схильність до імпортування. 

Отже, для розрахунку мультиплікатора державних витрат необхідні такі 
показники розвитку економіки, як: ВВП, споживчі витрати, видатки зведеного 
бюджету, імпорт товарів і послуг, курс гривні до долара США, обсяг податкових 
надходжень. Значна кількість певних видів бюджетних видатків обумовлена низкою 
факторів: природою і функціями держави, рівнем соціально-економічного розвитку 
країни, адміністративно-територіальним устроєм держави, формами надання 
бюджетних коштів тощо. Поєднання цих факторів породжує систему видатків 
державного бюджету України. Оскільки бюджетне фінансування є складовою 
бюджетного механізму, за допомогою якого здійснюється реалізація бюджетних 
функцій, то можна дійти висновку, що саме за допомогою бюджетного інвестування 
та фінансування відбувається надання коштів, які завдяки розподілу і перерозподілу 
ВВП спрямовуються державою на економічні та соціальні потреби країни. 

Роль бюджетного фінансування визначається передусім тим, що є основним 
методом забезпечення прогресивних зрушень в економічній структурі. Тільки за 
допомогою бюджетного фінансування створюються умови і забезпечується розвиток 
нових галузей виробництва. 

Список використаних джерел: 
1. Бескид Й. М. Теоретичні підвалина дослідження суті державного 

бюджету України. Фінанси України. № 1.-2012. - с. 16. 
2. Мигович Т.М. Роль видатків бюджетів у соціально-економічному 

розвитку Україн. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 2014.№6(2). 
3. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2016 рік / 

[Зубенко В.В., Самчинська І.В., Рудик А.Ю. та ін.]; ІБСЕД, Проект «Зміцнення 
місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження», USAID. – К., 2017. – 92 c. 
  



Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Трансформація фінансової системи та обліку в умовах інноваційної глокалізації національної економіки»  

 

  
59 

Чуркіна І.Є., 
д.е.н.,,доцент,  

професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування 
Коваль В. С., 

здобувач освітнього ступеня «бакалавр», 
Одеський торговельно-економічний інститут 

Київського національного торговельно-економічного університету, 
м. Одеса, Україна 

 
СЕРЕДНЬОСТРОКОВЕ БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
У нинішніх умовах трансформацій в економіці України особливої актуальності 

набуває бюджетне планування. 
Бюджетне планування являє собою комплекс організаційно-технічних, 

методичних і методологічних заходів із визначення доходів і видатків бюджетів в 
ході їх складання, розгляду та затвердження.  

Розпорядники бюджетних коштів, бюджетні установи і організації та 
громадськість повинні бути поінформовані про бюджетну стратегію уряду та добре 
знати, на які напрями та заради досягнення яких цілей уряд планує у майбутньому 
витрачати кошти платників податків. Знаючи державні пріоритети та завдання і 
володіючи інформацією щодо планових обсягів видатків не тільки на наступний рік, а 
ще на три роки вперед, галузеві міністерства, зможуть краще планувати свій 
розвиток. Потрібно встановлювати довго- та середньострокові цілі, завдання, а також 
визначати обсяг видатків на перспективу, щоб кожний розпорядник бюджетних 
коштів мав чіткий план своєї діяльності на декілька років. 

Середньострокове бюджетне планування визначається як набір інституційних 
механізмів, що використовуються для формулювання, представлення та коригування 
цільових або граничних рівнів доходів і витрат держави в середньостроковому 
періоді. Згідно з Директивою Ради ЄС, система середньострокового бюджетного 
планування – це ряд національних бюджетних процедур, горизонт прийняття рішень 
за якими поширюється за рамки річного бюджету, включаючи формування 
пріоритетів економічної політики та середньострокових бюджетних цілей.[1] 

Запровадження середньострокового бюджетного планування в  Україні нині 
вже є реальним. Підготовчим етапом впровадження в Україні системи 
середньострокового бюджетного планування можна вважати прийняття нової редакції 
Бюджетного кодексу України (2010  р.), котрою започатковано процес розроблення 
середньострокових бюджетних прогнозів.  

На сучасному етапі становлення середньострокового планування в Україні 
також існує проект постанови Верховної Ради України "Про Основні напрями 
бюджетної політики на 2018–2020 роки" від 15.06.2017 № 6591, яким передбачено 
запровадження середньострокового бюджетного планування з метою забезпечення 
збалансованості державного бюджету у середньостроковій перспективі, послідовності 
бюджетної політики та передбачуваності розподілу бюджетних коштів між 
головними розпорядниками коштів державного бюджету.  
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Згідно зі Стратегією реформування системи управління державними фінансами 
на 2017–2021 роки, одним із її завдань є повноцінне впровадження 
середньострокового бюджетного планування.[2] 

Середньострокове бюджетного планування - це один з пріоритетів роботи 
Уряду та Мінфіну, що було також передбачено Коаліційною угодою, 
Середньостроковим планом дій Уряду до 2020 року, Меморандумом з МВФ та 
Стратегією реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 
роки. 

Перехід до трирічного бюджетного планування було розпочато у якості 
пілотного проекту ще в 2017 році. В результаті, держбюджет на 2018 рік Мінфін вже 
розробив на основі середньострокової бюджетної резолюції, яка є ключовим 
елементом середньострокового бюджетного планування. 

Розроблені зміни до Бюджетного кодексу передбачають низку новацій в 
частині середньострокового планування на державному рівні: 

-   запровадження Бюджетної декларації на середньостроковий період; 
-   оновлення бюджетного календаря; 
-   розширення бюджетних правил; 
-   узгодження стратегічного та бюджетного планування. 
Водночас на рівні місцевих бюджетів як інструмент середньострокового 

бюджетного планування запроваджуються трирічні місцеві фінансові плани. 
Основні напрями бюджетної політики на 2018–2020 рр. базуються на таких 

головних принципах, закладених у Середньостроковому плані пріоритетних дій 
Уряду до 2020 року та Стратегії сталого розвитку "Україна–2020":  

 прискорення економічного зростання шляхом створення сприятливого 
інвестиційного клімату та утримання макроекономічної стабільності, зокрема 
продовження фіскальної консолідації;  

 впровадження ефективного врядування шляхом реформи державного 
управління, децентралізації і реформи державних фінансів;  

 розвиток людського капіталу шляхом проведення реформ системи охорони 
здоров’я та освіти, поліпшення надання державної соціальної підтримки;  

 встановлення верховенства права і боротьба з корупцією шляхом підтримки 
ефективного функціонування інститутів боротьби з корупцією, забезпечення рівного 
доступу до правосуддя та ефективного захисту прав власності; 

 забезпечення безпеки та оборони держави, зокрема захист її суверенітету та 
територіальної цілісності держави, а також забезпечення найважливіших аспектів 
безпеки громадян. 

Слід зазначити, що підвищення ролі середньострокового бюджетного 
планування, як на державному, так і на місцевому рівні, особливої актуальності 
набуває в період проведення реформи децентралізації влади та секторальних реформ, 
оскільки, буде можливість: 

 враховувати ймовірний середньостроковий фінансовий розвиток при 
щорічному прийнятті бюджетних рішень; 
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 при нових заходах, проектах реформ, законах тощо своєчасно розуміти їх 
повні масштаби; 

 своєчасно оцінити простір дій бюджетної політики на наступні роки; 
 своєчасно розпізнавати несприятливі тенденції у бюджетній політиці та 

запроваджувати профілактичні заходи; 
 покращити співпрацю між органами, відповідальними за складання 

бюджету та бюджетного прогнозу центрального та місцевого рівня влади. 
Отже, на думку фахівців, запровадження середньострокового бюджетного 

планування дозволить забезпечити фінансову стабільність, стабілізує прогнозованість 
та ефективність бюджетних видатків, що в свою чергу підвищить якість державних 
послуг. Вважається, що цей план викликає посилення бюджетної дисципліни і 
встановить чіткі правила роботи. 

Це революційний крок, адже перехід від однорічної до трирічної перспективи 
бюджетного планування – це системна зміна бюджетної політики, яка забезпечує 
стратегічний підхід до визначення пріоритетних заходів та ефективний розподіл 
ресурсів. 
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ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ 
ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

 
Місцеві бюджети є основою соціально-економічного розвитку територій та 

підвищення матеріального добробуту населення. В сучасних умовах реформування 
бюджетної системи України формується відповідне розуміння сутності місцевих 
бюджетів, яке спрямоване на перенесення уваги з їх формування за принципом 
утримання бюджетних установ на результативність їх функціонування, наближення 
до безпосереднього споживача. Зміцнення фінансової забезпеченості місцевих 
бюджетів на основі використання сучасних фінансових механізмів розглядається як 
дієвий інструмент впливу на соціально-економічний розвиток адміністративно-
територіальних одиниць. На даний час механізм фінансового забезпечення органів 
місцевого самоврядування значною мірою детермінований завданнями державного 
регулювання та виступає ключовим елементом соціально-економічних передумов та 
пріоритетів реформування місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин [1, с. 29]. 

Економічна сутність місцевих бюджетів як інструменту впливу на соціально-
економічний розвиток територій полягає у використанні сукупності інституційних 
засад формування місцевих бюджетів з врахуванням ступеню збалансованості 
фінансово-економічних відносин. 

Інституційні перетворення на сучасному етапі розвитку системи державних 
фінансів обумовлюють необхідність посилення дієвості місцевих бюджетів як 
інструменту фінансово-економічного регулювання. Впродовж останніх років 
прийнято велику кількість законодавчих та нормативних актів, що врегулювали 
відповідні питання процесу формування місцевих бюджетів. Зокрема, відповідно до 
Указу Президента України «Про першочергові заходи розвитку місцевого 
самоврядування в Україні на 2017 рік» визначено, що одним із вагомих пріоритетів 
розвитку країни є підвищення інституційної спроможності місцевого самоврядування 
[2]. У середньостроковій перспективі реформа децентралізації визначена серед 
ключових пріоритетів у формуванні системи ефективного врядування в країні 
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану 
пріоритетних дій Уряду на 2017 рік» [3]. Відповідно до Закону України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад» визначено порядок об’єднання 
територіальних громад сіл, селищ, міст та надання державної підтримки об’єднаним 
територіальним громадам; створення правових умов та можливостей для: укрупнення 
шляхом добровільного об'єднання територіальних громад, що є важливим чинником 



Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Трансформація фінансової системи та обліку в умовах інноваційної глокалізації національної економіки»  

 

  
63 

посилення гарантій місцевого самоврядування, підвищення його ролі у вирішенні 
питань місцевого значення; формування дієздатних територіальних громад, головним 
завданням яких має стати поліпшення забезпечення потреб громадян, оперативне та 
якісне надання їм базових соціальних та адміністративних послуг, поліпшення умов 
сталого розвитку відповідних територій, більш ефективне використання бюджетних 
коштів та інших ресурсів; створення передумов для удосконалення системи органів 
місцевого самоврядування на відповідній територіальній основі [4]. З метою 
досягнення даної мети передбачено встановлення основних умов об’єднання 
територіальних громад, механізмів його ініціювання, утворення об’єднаної 
територіальної громади та діяльності органів місцевого самоврядування в об’єднаній 
територіальній громаді. Розроблення концептуальних засад секторальних реформ у 
сферах освіти, охорони здоров'я, соціального захисту тощо, удосконалення 
законодавчо-нормативного забезпечення реформи, посилення відповідальності 
органів місцевого самоврядування за прийняті ними рішення, надання 
консультативно-методологічної допомоги територіальним громадам визначено 
відповідно до плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади в Україні. 

Держава повинна здійснювати фінансову підтримку добровільного об’єднання 
територіальних громад сіл, селищ, міст та приєднання до об’єднаних територіальних 
громад шляхом надання об’єднаній територіальній громаді коштів у вигляді 
субвенцій на формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-
економічного розвитку відповідної територіальної громади. Загальний обсяг 
фінансової підтримки розподілятиметься між бюджетами об’єднаних територіальних 
громад пропорційно до площі об’єднаної територіальної громади та кількості 
сільського населення у такій територіальній громаді з рівною вагою обох цих 
факторів. Загальний обсяг субвенцій на формування відповідної інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад визначатиметься законом про Державний бюджет 
України. Разом з тим, важливими завданням є посилення податкової спроможності 
місцевого самоврядування, зокрема щодо надходжень податку на доходи фізичних 
осіб, акцизного податку, екологічного податку та рентної плати, місцевих податків і 
зборів, а також шляхів підвищення ефективності координації діяльності органів 
державної влад та місцевого самоврядування; формування на територіях об’єднаних 
територіальних громад інформаційної бази щодо податкових надходжень громади, 
яка передбачає проведення інвентаризації платників податків, введення повного 
обліку ресурсів (матеріальних, природних, земельних тощо), оцінки економічного 
потенціалу громади  [5-6]. 

Посилення бюджетної децентралізації сприятиме стабілізації соціально-
економічного стану та наступному економічному зростанню, посиленню рівня 
координації взаємовідносин між органами державної влади та місцевого 
самоврядування, поліпшенню добробуту громадян. Важливим є створення 
відповідних умов для зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, що 
потребує підвищення дієвості механізму бюджетного планування і прогнозування, 
розробки середньострокових прогнозів розвитку адміністративно-територіальних 
одиниць.  Фінансове забезпечення територіальних громад можливо підвищити за 
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умови забезпечення відповідності між завданнями органів місцевого самоврядування 
і ресурсами, необхідними для їх виконання,  питомої ваги власних бюджетних 
надходжень у загальному обсязі доходів місцевих бюджетів.  

Таким чином, місцеві бюджети є вагомою складовою системи державних 
фінансів, їх збалансованість, оптимальність є однією з умов економічного розвитку 
адміністративно-територіальних одиниць; рівень фінансового забезпечення місцевих 
бюджетів достатньо суттєво впливає на структурні перетворення у галузях економіки 
та соціальній сфері. Посилення децентралізаційних процесів в Україні спрямовано на 
створення сучасної системи місцевого самоврядування, наділення територіальних 
громад повноваженнями та ресурсами, що забезпечать соціально-економічний 
розвиток адміністративно-територіальних одиниць. При цьому важливе значення у 
забезпеченні добробуту громадян на відповідній території мають відігравати 
об’єднані територіальні громади. Підвищення рівня життя населення вимагає 
посилення результативності використання бюджетних коштів. Впровадження 
інституційного підходу до дослідження системи фінансового забезпечення місцевого 
самоврядування є важливим та включає визначення характерних ознак її складових, 
інституційного середовища, що забезпечує їх функціонування та взаємозв’язки.  
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У ЗВЯ’ЗКУ 
З РЕФОРМУВАННЯМ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН 

 
Видатки місцевих бюджетів відображають ті самі соціально-економічні 

відносини, що й видатки державного бюджету, але на місцевому рівні й з 
урахуванням регіональних особливостей. 

Місцеве самоврядування більш ефективне у вирішенні власних проблем, ніж 
центральні органи влади. Тому децентралізація на місцевому рівні повинна 
забезпечити економічну свободу, яка дозволить підвищити соціально-економічний 
розвиток регіонів, привабити інвесторів, а також підвищити відповідальність влади 
[3, 154]. Ефективне місцеве самоврядування та забезпечення ним поступального 
соціально-економічного розвитку відповідних територій має супроводжуватися 
збільшенням ресурсної та фінансової бази. Тому із внесенням змін до Податкового та 
Бюджетного кодексів, від 1 січня 2015 року місцевим самоврядуванням отримано 
більше фінансів для підвищення економічної спроможності. 

Об’єднані територіальні громади (ОТГ) здобули повноваження та ресурс, які 
мають міста обласного значення, зокрема – зарахування до місцевих бюджетів ОТГ 
60% податку на доходи фізичних осіб на власні повноваження. Окрім того, на місцях 
повністю залишаються надходження від податків: єдиного, на прибуток підприємств і 
фінансових установ комунальної власності та податку на майно (нерухомість, земля, 
транспорт). Об’єднані територіальні громади мають прямі міжбюджетні відносини з 
державним бюджетом. До реформи їх мали тільки обласні та районні бюджети, 
бюджети міст обласного значення. Для виконання делегованих державою 
повноважень їм надають відповідні трансферти: дотації, освітня та медична субвенції, 
субвенція на розвиток інфраструктури громад тощо. Законодавчі зміни також надали 
право органам місцевого самоврядування затверджувати місцеві бюджети не залежно 
від дати прийняття закону про Державний бюджет. 

Бюджетна політика останніх років яскраво демонструє збільшення ролі 
місцевих бюджетів у суспільному житті населення. Так, динаміка видатків 
державного бюджету почала сповільнюватися з 2015 року (коли набирали чинності 
законодавчі акти з питань бюджетної децентралізації [2,4]), а у І півріччі 2017 року 
зафіксовано їх від‘ємне значення. У випадку з місцевими бюджетами, навпаки, темп 
росту видатків стабільно зростає: з 1,8% у 2014 році до 49,8% у 2017 році (див. 
рисунок 1). 
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        Рис. 1. Видатки місцевих бюджетів за І півріччя 2014–2017 рр. [1] 
 
У І півріччі 2017 року порівняно з І півріччям 2016 року найбільший ріст 

видатків місцевих бюджетів спостерігається у таких сферах суспільного життя 
населення як:  

 соціальний захист безробітних на 173,8% – з 0,02 млрд грн у 2016 році до 0,06 
млрд грн у 2017 році;  

 дорожнє господарство на 114,5% – з 2,1 млрд грн до 4,4 млрд грн;  
 допомога при вирішенні житлового питання на 100,5% – з 18,4 млрд грн до 37,0 

млрд грн;  
 санаторно-курортні заклади на 95,6% – з 330,4 до 646,3 млрд грн;  
 громадський захист та безпека на 78,4% – з 129,0 до 230,3 млрд грн;  
 загальноосвітні навчальні заклади на 61,0% – з 24,3 до 39,2 млрд грн;  
 центри первинної медичної допомоги на 58,8% – з 2,9 до 4,6 млрд грн;  
 трубопровідний транспорт на 48,6% – з 0, 8 млрд грн до 1,1 млрд грн [1]. 

Єдиною статтею видатків місцевих бюджетів, фінансування якої зменшилося, є 
«Програми матеріального забезпечення навчальних закладів» – на 53,5%. Водночас з 
державного бюджету видатки на вказаний напрям зросли на 315,7% (з 40 млн грн до 
166 млн грн). Це може бути пов‘язано із перекладанням на місцеві органи влади 
повноваження щодо фінансування за власні кошти всіх видів витрат загальноосвітніх 
навчальних закладів (окрім оплати праці педагогічних працівників). Це зумовило 
додаткове фінансове навантаження на локальний рівень. 

Таким чином, враховуючи кардинальні зміни в структурі видатків місцевих 
бюджетів відсутні. Проте протягом 2014–2017 рр. все ж таки відбулися певні 
коливання в питомій вазі кожної з функцій місцевих органів влади. З огляду на 
розширення з 2015 року повноважень органів місцевого самоврядування в І півріччі 
2017 року порівняно з І півріччям 2014 року зросла частка видатків на: 
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 соціальний захист та соціальне забезпечення – на ці цілі в поточному періоді 
було витрачено 73,0 млрд грн, що майже в 2,5 рази більше, ніж у І півріччі 2014 
року;  

 освіту – фінансування освітніх закладів зросло в 2 рази: з 37,7 млрд грн до 67,6 
млрд грн;  

 економічну діяльність, що є одним з найбільших обсягів зростання, – у понад 5 
разів: з 2,6 млрд грн до 13,4 млрд грн [1]. 
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ НА ЛІКУВАЛЬНІ ЗАКЛАДИ  
 

Охорона здоров’я – це та складова сфери соціальних  послуг, яка відіграє 
ключову роль у забезпеченні добробуту населення, оскільки саме благополуччя зі 
станом здоров’я  є головним визначником якості життя. Дослідженню питань 
фінансового забезпечення та використання ресурсів у галузі охорони здоров'я 
присвячені праці українських учених: О. Голяченка, В. Євсєева, В. Пономаренка та ін. 
Обґрунтовані та адекватні інвестиції в охорону здоров’я населення зумовлені не лише 
необхідністю забезпечення соціальних потреб; вони повертаються значними 
економічними дивідендами у вигляді зростання національного доходу країни. Відтак 
інвестиції в охорону здоров’я слід розглядати як внесок у розвиток національної 
економіки та підвищення суспільного добробуту. 

В Україні необхідність активізації інвестицій в охорону здоров’я обумовлена 
насамперед неблагополучною демографічною динамікою, прискореним зниженням 
якісних характеристик населення, зокрема погіршенням стану здоров’я та високими 
обсягами передчасної смертності, появою таких серйозних викликів і загроз 
демографічній безпеці, як епідемії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу. Ситуація 
ускладнюється тим, що внаслідок затяжної соціально-економічної кризи 1990-х рр. 
відбулося не просто зменшення видатків на охорону здоров’я, а перенесення 
основного тягаря відповідальності та витрат з держави на пацієнтів, що через значні 
масштаби бідності ускладнює доступ значної частини населення до якісних медичних 
послуг. В умовах трансформаційних змін вітчизняна система охорони здоров’я 
виявилась не спроможною забезпечити реалізацію конституційного права громадян 
України у сфері медичного обслуговування. Підвищити  ефективність 
функціонування національної системи охорони здоров’я можна шляхом 
вдосконалення механізму її фінансового забезпечення та залучення додаткових 
джерел ресурсів. 

Метою даної роботи є дослідження основних проблем фінансування охорони 
здоров’я в Україні та обґрунтування необхідності реформування механізму 
фінансового забезпечення медичної галузі. 

Основи законодавства України про охорону здоров'я проголошують, що 
фінансування цієї сфери в Україні здійснюється за рахунок державного та місцевих 
бюджетів, благодійних фондів та будь-яких інших джерел, не заборонених 
законодавством. За рахунок бюджетних коштів фінансуються загальнодоступні для 
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населення заклади охорони здоров'я. Всі  громадські заклади охорони здоров'я є 
бюджетними організаціями, тому фінансуються або з державного бюджету - державні 
й відомчі заклади (підпорядковані міністерствам і відомствам), або з місцевого – 
комунальні заклади (підпорядковані органам місцевої влади і місцевого 
самоврядування). 

На сьогоднішній день в Україні виділяють такі основні проблеми у системі 
фінансування галузі охорони здоров'я: 

– відсутність визначеного законодавством і нормативно-правовими актами 
чіткого переліку медичної допомоги, що повинна надаватися у державних і 
комунальних закладах охорони здоров'я безкоштовно на кожному рівні надання 
медичної допомоги та при відповідному стані фінансування цих закладів; 

– недостатнє фінансування галузі охорони здоров'я, яке проявляється, крім 
усього, ще й значними особистими видатками громадян на медичні послуги; 

– відсутність зв'язків між фінансуванням державних і комунальних закладів 
охорони здоров'я і кінцевими результатами їх роботи; 

– неможливість ефективного управління обмеженими ресурсами в 
умовахсистемипостатейногофінансуваннягромадськихлікувально-
профілактичнихзакладів; 

– фінансування лікувально-профілактичних закладів різного рівня з бюджетів 
різного рівня, що додатково ускладнює координацію надання допомоги.  

Реформування системи охорони здоров’я в Україні у найближчій перспективі 
має здійснюватися саме у контексті перегляду і зміни фінансово-організаційних засад 
функціонування галузі, що передбачає: перехід на контрактну модель публічних 
державних закупівель медичних послуг та збереження бюджетного фінансування 
галузі; чітке визначення базового стандарту загальнодоступної безоплатної медичної 
допомоги; надання бюджетним закладам охорони здоров’я статусу державних 
(комунальних) неприбуткових підприємств. Запровадження договірних відносин та 
контрактної форми оплати праці дало б змогу налагодити механізм оплати праці 
залежно від обсягу та якості виконаної роботи, що стимулюватиме підвищення якості 
послуг. Для цього необхідно перейти від постатейного фінансування закладів 
охорони здоров’я до їх фінансування залежно від обсягу і структури надання 
медичних послуг, розробивши механізми договірної оплати медичних послуг та 
визначивши критерії добору постачальника для їх закупівлі за громадські кошти. 
Йдеться про те, щоб позбавити медичні заклади жорсткої постатейної регламентації у 
витрачанні грошових коштів і дати їм змогу більш вільно оперувати фінансовими 
ресурсами, використовуючи метод глобального бюджету, суть якого – в отриманні 
лікарнею фіксованого річного бюджету під узгоджений обсяг послуг і робіт. Такий 
спосіб фінансування стимулюватиме медичні заклади до оптимізації обсягів і 
структури медичної допомоги й сприятиме пошуку ефективніших напрямів 
витрачання грошових коштів. Збільшення інвестицій в охорону здоров’я має 
розглядатись у контексті вирішення таких питань, як: модернізація податково-
трансферної політики, створення умов для продуктивної зайнятості та зменшення 
бідності, підвищення ефективності соціального захисту населення, створення 
безпечних робочих місць і забезпечення ефективної охорони праці. 
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Нинішня система охорони здоров’я вкрай потребує серйозних змін та зрушень 
у механізмі фінансування та системі організації. Необхідна політична воля для 
реалізації реформ у медичній галузі з метою не лише кількісних, а й якісних змін в 
організації медичної допомоги, спрямованих у кінцевому рахунку на вирішення 
проблеми доступності та якості медичних послуг, орієнтацію системи не на 
постачальників медичних послуг, а на їхніх споживачів, на стимулювання 
конкурентної боротьби між медичними закладами. Щодо медичної реформи, можна 
відмітити, що перший етап був реформування розрахований на 3 роки. Жодних 
витрат з кишень громадян України поки не передбачається. На 2017 рік з державного 
бюджету було виділено 7% (а це майже 59 мільярдів гривень) на медицину. Ці кошти 
були скеровані на забезпечення тих медичних закладів, де громадяни можуть 
отримати необхідну медичну допомогу. Урядом не передбачається введення 
додаткового обов’язкового податку на медичне страхування, а також створення 
якихось фондів. Компенсація наданих послуг медичному закладу та лікарю буде 
здійснюватись із бюджету країни. Таким чином, нова реформа передбачає виведення 
української медицини на новий якісний рівень. 

Найбільше переваг помітили самі громадяни. Вони самостійно можуть обирати 
собі лікаря. При цьому немає значення де проживає людина. Відтак, медичні заклади 
та лікарі почали змагатись за найбільшу кількість клієнтів. Непрофесійні спеціалісти, 
а також лікарі із поганою репутацією залишаться без роботи. Безумовно від якісних 
медичних послуг виграє і сама держава. Здорові працівники не потребують витрат на 
компенсацію лікарняних. Своєчасно встановлений діагноз попереджує кількість 
інвалідів та безробітних.  

Отже, Сприятливі перспективи у царині охорони здоров’я населення можливі 
за умови скоординованої діяльності різних міністерств, відомств та секторів 
суспільства, які впливали б на зміну поведінки населення та формували «здорове» 
соціальне середовище. Саме спільними зусиллями можна змінити суспільну думку і 
сформувати у населення здоров’я зберігаючи ментальність.  
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МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
 

Сучасна Україна перебуває в скрутному економічному та політичному 
становищі. Реформування країни потребує суттєвих змін, які повинні бути спрямовані 
на створення відкритої політичної системи, а також розвиток громадянського 
суспільства і зростання рівня благополуччя кожного окремого громадянина. 

Після здобуття Україною незалежності в 1991 році, держава поступово робила 
певні кроки для розвитку місцевого самоврядування та надання більших повноважень 
регіонам. Так, у 1997 році Україна ратифікувала Європейську хартію місцевого 
самоврядування, а впродовж декількох наступних років було прийнято ряд 
нормативно-правових актів, що розмежовували та встановлювали повноваження 
окремих регіонів держави. Зокрема, такими актами були Конституція Автономної 
Республіки Крим, Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Закон України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» [3] та Закон України «Про столицю 
України — місто-герой Київ». Проте усі дискусії та заходи, що стосувались 
реорганізації усієї системи публічної влади в державі, як правило, завжди стосувались 
перерозподілу повноважень на національному рівні: Президент — Парламент —
 Уряд або передачі повноважень від органів місцевого самоврядування на рівень 
районних державних адміністрацій, обґрунтовуючи це неспроможністю перших 
ефективно виконувати надані законом повноваження. 

Після подій Євромайдану новий Уряд розпочав національний проект 
«Децентралізація» та 1 квітня 2014 було ухвалено Концепцію реформування 
місцевого самоврядування і територіальну організацію влади в Україні. [4] 

У науці державного управління поняття «децентралізація» вживається у двох 
розуміннях – широкому та вузькому. Мова може йти, по-перше, про процес розподілу 
влади, передачу частини функцій від центру до периферії, а по-друге, про певну 
систему взаємовідносин між державою й адміністративно-територіальними 
одиницями. Так, професор Н. Нижник розглядає поняття децентралізації як 
характерне для сфери державного управління явище, зумовлене об’єктивними та 
суб’єктивними факторами, певний протилежний бік централізації, своєрідний засіб 
відображення централізації [1]. 

Головною метою реформи є передача від органів виконавчої влади органам 
місцевого самоврядування значної частини повноважень, ресурсів та 
відповідальності. Окрім законодавчих змін з делегування повноважень, реформа 
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також передбачає скасування поділу України на райони. Замість кількох десятків 
районів в кожній області має бути створено 4-6 повітів. Повіти будуть формуватися за 
критерієм кількості населення і компактності, тобто в кожному повіті може 
проживати від 150 до 400 тисяч осіб. Нижче повіту буде адміністративна одиниця —
 громада — об'єднання низки сіл, селищ або міст. Концепція полягає в об'єднанні сіл 
у крупні громади, щоб передати таким утворенням широку фінансову та управлінську 
автономію. У кожному селі громади з населенням понад 50 людей обиратимуть 
старост — представників влади у селі. В перспективі заплановано запровадження 
інституту префектів, які будуть здійснювати нагляд за додержанням Конституції та 
законів України органами місцевого самоврядування на довіреній їм території.[5] 

Говорячи про ефективність реформи, можна сказати, що за час проведення 
реформи власні доходи місцевих бюджетів зросли більше, ніж вдвічі: з 68,6 млрд грн. 
у 2014 році до 146,6 млрд грн. за підсумками 2016 р. Очікується, що за підсумками 
2017 р. власні доходи місцевих бюджетів складуть 170,7 млрд грн. Крім цього, ОТГ 
активніше виконують процес бюджетоутворення: за перші 10 місяців 2017 р. рівень 
зростання виконання власних доходів в ОТГ склав 80 %, в той час, як по всій Україні 
він сягнув лише 31,8 %. На додачу до цього, показник видатків бюджету розвитку на 
1 особу за січень-вересень 2017 зріс на 225 % у порівнянні з відповідним періодом 
2016 р. (для прикладу: в громадах, де не було утворено ОТГ, зростання відбулось 
лише на 50 % відсотків).[2] 

Держава активно підтримує процес децентралізації владних повноважень та 
передачу більшої кількості влади громадам: так, з 2014 року державна підтримка на 
розвиток територіальних громад та розбудову їх інфраструктури зросла у 30 разів, з 
0,5 млрд грн. до 14,9 млрд грн. [2] 

Децентралізація влади є ефективним знаряддям економічного розвитку, 
завдяки зусиллям незалежності місцевого самоврядування та підвищенню його 
активності, зміцненню демократії на місцях. Перевагами децентралізації є зміцнення 
демократичних процедур;  

 захист прав людини та її свободи;  
 підвищення ефективності органів місцевої влади завдяки передачі 

повноважень на місця;  
 удосконалення соціально-економічного розвитку.  
Децентралізація вважається підґрунтям для впровадження нових стратегій, 

завдяки створенню нової системи управління та її нового адміністративного складу. 
Проте дуже важливим і болючим залишається питання спроможності місцевих 
органів влади самостійно впровадити стратегії розвитку регіонів. В Україні існує 
багато депресивних територій, на яких неможливо створити фінансові самодостатні 
структури місцевого управління. Виходить, що такі регіони не зможуть обійтися без 
зовнішнього втручання, тобто без підтримки держави. 

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, повноваження та 
ресурси, що були одержані в результаті децентралізації, надали органам місцевого 
самоврядування більше можливостей для розвитку територій, створення сучасної 
освітньої, медичної, транспортної, житлово-комунальної інфраструктури. 
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Запорукою подальших успіхів має стати широка інформаційна кампанія, 
спрямована як на роз’яснення суті реформи, так і пропагування її позитивних 
досягнень. Саме за таких умов багаторічні розмови і політична полеміка, нарешті, 
переросте у реальне перетворення України в ефективну сучасну демократичну країну 
з розвинутим громадянським суспільством. 
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ОЦІНКА ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПРОЕКТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 
УКРАЇНИ НА 2019 РІК 

 

Доходи Державного бюджету України на 2019 рік сформовано на основі 
прогнозних макроекономічних показників економічного і соціального розвитку 
України на 2019 рік [1], завдань бюджетної політики, які визначені в Основних 
напрямах бюджетної політики на 2019-2021 роки [2]. 

За висновками Рахункової палати України, дохідна частина проекту 
Державного бюджету на 2019 рік розроблена з урахуванням чинних норм 
податкового та бюджетного законодавства [3].  

Доходи державного бюджету на 2019 рік у законопроекті пропонується 
встановити в сумі 1 трлн 8 млрд 375,1 млн грн, що більше, ніж визначено в законі про 
державний бюджет на 2018 рік, на 90 млрд 495,7 млн грн, або 9,9 %. Водночас доходи 
державного бюджету, обраховані з використанням індексу-дефлятора ВВП1 (1,108), 
тобто без урахування інфляційного чинника, зменшаться на 0,8 %) при 
прогнозованому економічному зростанні 3,0 % [4]. 

Номінальне збільшення доходів державного бюджету, порівняно із 
затвердженими на 2018 рік обсягами, передбачено насамперед за рахунок зростання 
імпорту, цін, а також підвищення ставок окремих платежів.Враховуючи динаміку 
надходження доходів у 2018 році й основні прогнозні макропоказники економічного і 
соціального розвитку України на 2019 рік, а також обґрунтування, наведені в поданих 
разом із законопроектом матеріалах, збільшується ризик недосягнення передбаченого 
у проекті зростання окремих доходів, насамперед бюджетоутворюючих. 

Прогнозний обсяг на 2019 рік надходжень податку на додану вартість із 
ввезених на територію України товарів, що є найбільшим дохідним джерелом, частка 
якого в прогнозній сумі доходів державного бюджету на 2019 рік становить 33,7 %, 
розрахунок прогнозу надходжень цього податку здійснено з урахуванням обсягу 
зовнішньоекономічних операцій, динаміки імпорту товарів з урахуванням зміни 
обсягів пільг, позитивної динаміки у визначенні реальної митної вартості. Проте за 
умови прогнозованого зростання імпорту товарів і послуг у 2019 році на 9,1 %, 
девальвації середнього курсу гривні на 2,5 %, наявні значні ризики недосягнення 
передбаченого у законопроекті збільшення на 17,0 відс. надходжень податку на 
додану вартість із ввезених на територію України товарів [4, 5]. 
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Прогнозний обсяг надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб на 
2019 рік визначено в сумі 106,2 млрд грн, що на 19,2 млрд грн, або 22,1 %, більше від 
очікуваного в 2018 році обсягу (за оцінкою Рахункової палати). У доданих до 
законопроекту матеріалах зазначено, що у розрахунку надходжень цього податку 
враховано прогнозний обсяг фонду оплати праці, рівень середньої заробітної плати, 
бази оподаткування інших доходів і ставки оподаткування доходів фізичних осіб, 
індекс споживчих цін.  

У законопроекті надходження в 2019 році акцизного податку з вироблених в 
Україні підакцизних товарів (продукції) визначено в сумі 89,4 млрд грн, що на 25,4 
млрд грн, або 39,7 %, більше від очікуваного в 2018 році обсягу (за оцінкою 
Рахункової палати). Прогнозний показник акцизного податку з вироблених в Україні 
товарів визначено на основі прогнозних обсягів виробництва і реалізації підакцизних 
товарів на 2019 рік та з урахуванням додаткових надходжень за рахунок змін 
законодавства щодо індексації ставок податку, визначених в абсолютних значеннях, 
на 9 відсотків. Крім того, ставки акцизного податку на тютюнові вироби з 2019 року 
підвищуються на 20 %  з метою поступового наближення до мінімального рівня, що 
діє в Європейському Союзі. 

Прогнозний обсяг надходжень податку на прибуток підприємств у 2019 році 
визначено в сумі 92,6 млрд грн, що на 7,4 млрд грн, або 7,4 %, менше від очікуваного 
в 2018 році обсягу (за оцінкою Рахункової палати). Розрахунок прогнозних 
надходжень податку на прибуток підприємств здійснено на основі очікуваного 
декларування і надходжень у 2018 році та прогнозного фінансового результату 
підприємств до оподаткування на 2019 рік. Крім того, в розрахунку враховано 
збільшення прибутку прибуткових підприємств, що, за даними Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України, у 2019 році становитиме 13,9 %[3]. 

У законопроекті надходження в 2019 році акцизного податку з ввезених на 
митну територію України підакцизних товарів (продукції) визначено в сумі 44,3 млрд 
грн, що на 0,7 млрд грн, або 1,6 %, менше від очікуваного в 2018 році обсягу (за 
оцінкою Рахункової палати). Прогнозний показник акцизного податку з ввезених на 
митну територію України підакцизних товарів (продукції) визначено на основі 
прогнозних обсягів імпорту підакцизних товарів і змін законодавства щодо 
підвищення ставок податку [4, 5].  

За макроекономічним прогнозом, врахованим при складанні проекту закону 
про державний бюджет на 2019 рік, обсяг імпорту товарів і послуг у 2019 році має 
збільшитися на 9,1 %. Ураховуючи зазначене, є додаткові резерви для збільшення 
обсягу надходжень акцизного податку з ввезених на митну територію України 
підакцизних товарів (продукції) за рахунок податку з імпортованого пального як 
найбільшої складової в надходженнях цього податку[3]. 

Ключові зміни торкаються розподілу надходжень та особливостей 
адміністрування акцизного податку та окремих складових рентної плати. При цьому 
особливості адміністрування інших податків (у т. ч. податку на прибуток 
підприємств, навколо якого точаться дискусії щодо його заміни на податок на 
виведений капітал) залишаються незмінними.  
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Таким чином, ключовими макроекономічними показниками, які вплинули на 
визначення прогнозованих сум податків Проекту Державного бюджету України у 
2019 році (основної складової державних доходів), стали: фонд оплати праці 
найманих працівників; грошове забезпечення військовослужбовців; прибуток 
прибуткових підприємств; кінцеві споживчі витрати домогосподарств; експорт та 
імпорт товарів і послуг; обмінний курс гривні до долара США; обсяги виробництва 
підакцизних товарів; видобуток корисних копалин та інші показники. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2018 РОЦІ 
Місцеві бюджети займають одне з центральних місць в економічній системі 

кожної держави, в них зосереджується значна частина державних фінансових 
ресурсів. Місцеві бюджети є також найбільш численною ланкою бюджетної системи 
країни. Вони безпосередньо впливають на задоволення різноманітних потреб 
населення, стан та якість надання державних послуг. До місцевих бюджетів в Україні 
згідно з БКУ належать бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні 
бюджети та бюджети місцевого самоврядування. Бюджети місцевого самоврядування 
– це бюджети територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому числі 
районів у містах), бюджети об’єднаних територіальних громад, що створюються 
згідно з законом та перспективним планом формування територій громад.[3] 

Місцеві бюджети – це фінансові ресурси, зосереджені в розпорядженні 
місцевих рад та відповідних органів місцевого самоврядування. 

Формування та виконання місцевих бюджетів слід розглядати у двох аспектах:  
1) як організаційну форму мобілізації частини фінансових ресурсів у 

розпорядження місцевих органів самоврядування; 
 2) як систему фінансових відносин, що виникають між: 
 − бюджетами й населенням відповідної території; 
 − бюджетами різних рівнів щодо перерозподілу фінансових ресурсів; 
 − місцевими і державним бюджетами; 
− місцевими бюджетами й господарськими структурами, що функціонують на 

певній території. Місцевий бюджет містить надходження і витрати на виконання 
повноважень органів влади АРК, місцевих державних адміністрацій та органів 
місцевого самоврядування. Ці надходження і витрати становлять єдиний баланс 
відповідного бюджету[2, с. 396]. При розрахунку прогнозних показників видатків на 
2018 рік враховано підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня – 3 723 гривні. 
У цілому зростання заробітної плати з урахування тарифних розрядів Єдиної 
тарифної сітки становитиме 113,0 %. Зростання видатків на медикаменти, харчові 
продукти передбачаються на рівні 107,0 %. Розрахунок потреби в коштах на оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв у здійснений виходячи із доведеного Мінфіном 
збільшення в середньому на 1,1 % базових обсягів видатків, у т.ч. при визначенні 
видатків на:  оплату природного газу на 9,0%; оплату теплопостачання на 9,0%;  
оплату електроенергії на 10,0%; оплату водопостачання і водовідведення та інших 
енергоносіїв на 9,0%. 

Обсяги міжбюджетних трансфертів з державного бюджету Одеської області з 
урахуванням зміни підходів до визначення та розподілу на 2018 рік становлять: освітня 
субвенція – 289 560,4 тис.грн.; медична субвенція – 1 589 256,3 тис.грн.; додаткова 
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дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров'я – 861 925,3 тис.грн.[1] Освітня субвенція розрахована, 
виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної на 
підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також 
середньої заробітної плати вчителя в умовах 2018 року. Медична субвенція враховує 
видатки на вторинну, третинну та екстрену медичну допомогу населенню (видатки на 
надання первинної медичної допомоги будуть фінансуватися з держбюджету через 
окрему програму «Надання первинної медичної допомоги населенню» в рамках 
реформи фінансування системи охорони здоров’я). 

Додаткова дотація розподіляється між місцевими бюджетами на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 
здоров'я. З метою підвищення рівня фінансової забезпеченості бюджету на 2018 
рік актуальним є: вжиття заходів щодо економного та раціонального споживання 
енергоносіїв; посилення ефективності та обґрунтованості видатків обласного 
бюджету; проведення оптимізації витрат, продовження реалізації заходів щодо 
економного і раціонального використання бюджетних коштів; вдосконалення системи 
оцінки ефективності бюджетних програм на основі результативних показників їх 
виконання та врахування результатів такої оцінки при підготовці пропозицій до 
обласного бюджету. Програмно-цільовий метод бюджетування, який застосовується 
відповідно до п.18 «Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу 
України», має на меті націлення на результат, тобто виконання визначених завдань і 
отримання  конкретних результатів на засадах ефективного використання ресурсів. 

Проаналізувавши частину бюджету Одеської області, можно зробити висновок, 
що з метою удосконалення її формування варто проводити оцінку ефективності 
бюджету та робити оцінку планових обґрунтувань видатків, показників фінансової 
продуктивності та соціальної та економічної ефективності місцевих бюджетів. З 
метою зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування доцільно вжити такі 
заходи: перерозподілити частину надходжень з державного до місцевих бюджетів; 
дотримуватися цільового та ефективного витрачання коштів місцевих бюджетів, 
особливо із бюджету розвитку; підвищення якості бюджетного планування на 
центральному та місцевому рівнях з метою покращення якості надання публічних 
послуг та досягнення виконання запланованих показників місцевих бюджетів; 
стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу шляхом розробки і 
впровадження місцевих бюджетних 72 програм їх підтримки; широке залучення 
громадськості до реальної участі в бюджетному процесі на місцях з метою 
вдосконалення  бюджетних процедур у напрямку прозорості, відкритості, публічності 
та доступності для кожного громадянина. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВАХУКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 
Однією з найважливіших проблем функціонування  сільськогосподарських 

підприємств України в ринкових умовах є налагодження систематичного контролю за 
витратами як основного засобу досягнення належної ефективності діяльності 
підприємства. Сільське господарство є важливим  сектором економіки держави та 
джерелом прибутків суб'єктів підприємницької діяльності.  

Збільшення обсягів виробництва  продукції сільського господарства та 
покращення її якості  є актуальним питанням,  особливо за умов,  коли світовою 
тенденцією є зростання вартості цієї продукції та її нестача.  В зв'язку з цим питання 
обліку витрат в сільськогосподарській галузі є  досить вагомими, оскільки лише облік 
є єдиним джерелом  інформації, необхідної для управління та контролю за 
економічними показниками виробництва продукції. Динаміка витрат на виробництво 
продукції сільськогосподарських підприємств наведена в таблиці 1. З наведених 
даних видно, що у період з 2012 року по 2016 рік різко зменшились витрати на 
виплату заробітної плати, найбільший відсоток був у 2012 році – 9,4 і з кожним роком 
він знижувався, а якщо порівняти 2012 рік з 2016 роком, то данні витрати в загальній 
структурі витрат, взагалі, зменшилися на 3,9 пункту. Також бачимо, що різко 
скоротилися відрахування на соціальні заходи, порівнюючи 2012 рік з 2016 роком 
вони зменшилися на 2,2 пункту, тобто в бюджет держави стало надходити податків та 
зборів в порівнянні з 2012 роком майже в 3 рази менше.  

На зростання матеріальних витрат вплинули такі процеси як збільшення витрат 
на мінеральні добрива і насіння та посадковий матеріал, що є позитивним явищем для 
землі та отримання врожаю, це свідчить про те, що фермерські господарства та 
підприємства, які займаються її обробкою почали використовувати якісніший 
посівний матеріал та більше уваги приділяють уникненню виснаження землі. З іншої 
сторони негативним явищем є те, що агровиробники через відсутність або 
недосконалість технічного озброєння неспроможні самі оброблювати чи збирати 

СЕКЦІЯ ІІІ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В 
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 
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урожай, про це свідчить  збільшення витрат на оплату послуг і робіт, що виконанні 
сторонніми організаціями. Зменшення амортизації за ці роки є позитивним явище, 
дивлячись під яким кутом розглядати це питання: з однієї сторони це свідчить, що 
почали використовувати нову удосконалену техніку, яка менше зношується і 
використовує пального (про це свідчить зменшення витрат на паливо), а з іншого, що 
у багатьох підприємств просто немає техніки для праці на землі і тому вони її 
наймають. 

Таблиця 1 
Структура витрат на виробництво продукції сільського господарства у 

сільськогосподарських підприємствах України (у відсотках) 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Усього витрат 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Витрати на оплату праці 9,4 7,6 7,2 5,5 5,5 
Відрахування на соціальні заходи 3,4 2,8 2,7 1,9 1,2 
Матеріальні витрати -всього   68,6 

100,0 
69,6 
100,0 

70,4 
100,0 

73,6 
100,0 

71,9 
100,0 

у тому числі на 
насіння і посадковий матеріал 

13,4 13,0 12,9 12,0 12,0 

корми 21,8 23,1 20,7 20,7 20,0 
іншу продукцію сільського господарства 3,9 1,9 1,8 2,0 1,8 
мінеральні добрива 16,5 16,7 14,1 19,0 20,0 
пальне і мастильні матеріали 13,9 13,4 15,4 12,9 11,3 
електроенергію 2,0 2,2 1,9 1,5 1,6 
паливо й енергію 1,9 2,0 1,6 1,5 1,1 
запасні частини, ремонтні та будівельні матеріали 
для ремонту 

7,0 6,6 7,4 8,0 8,3 

Оплату послуг і робіт, що виконанні сторонніми 
організаціями та інші матеріальні витрати 

19,6 21,1 24,2 22,4 23,9 

Амортизація 5,3 5,5 5,4 4,4 4,9 
Інші операційні витрати 13,3 

100,0 
14,5 
100,0 

14,3 
100,0 

14,6 
100,0 

16,5 
100,0 

з них орендна плата за земельні частки (паї) 59,2 61,4 57,8 60,2 62,4 
майнові паї 0,4 0,4 0,5 0,7 0,4 

Джерело: [1] 
 
Отже, облік займає провідне місце в продуктивній роботі підприємства, адже 

надає інформацію про рух як доходів так і витрат на ньому, без цієї інформації 
управління підприємством стає не ефективним. На даний момент, невирішеною 
проблемою в частині обліку витрат рослинництва є проблема повноти показу витрат у 
системі обліку. Більшість агропромислових виробників показують їх неповністю. 
Найбільший відсоток витрат, що залишається поза обліком, належить до витрат на 
оплату праці, це спричинило появу такого терміну як «тіньова заробітна плата». 
Джерелом виплати цієї заробітної плати є «тіньові доходи». Причиною появи такого 
терміну є відсутність державної підтримки як малих так і великих 
сільгоспвиробників, це можна побачити в запровадженні високих ставок податків, 
соціальних відрахувань, недосконалій нормативно-правовій базі України у частині 
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сільського виробництва, високий рівень корупції в державних і місцевих органах 
влади, наслідком цих явищ є те, що в державний бюджет надходить невелика 
кількість грошей, так як підприємства вуалюють, а точніше мінімізують, як витрати 
так і доходи. Ці фактори є перепоною для нормального розвитку підприємств: високі 
податки обтяжують фінансову сторону виробництва (більшість малих і середніх 
фермерських господарств неспроможні сплатити їх, як наслідок залишаються лише 
підприємства з великою кількістю оброблювальної землі і техніки - агрохолдинги), 
більшість Законів та нормативно-правових актів України є універсальними для усіх 
галузей, але сільське господарство це специфічна галузь, яка потребує особливої 
уваги. Тому, потрібно переглянути Закони та доповнити нормативи, які б стосувалися 
лише даної галузі економіки. 

 
Список використаних джерел: 

1. Статистичний щорічник України за 2016 рік Державна служба статистики 
України, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukrstat.org. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ 

 
У ринковій економіці України, в наш час, торговельні підприємства 

функціонують в жорстких умовах конкурентного середовища, тому для втримання 
своїх позицій на ринку вони повинні докладати максимум зусиль. Це зумовлює 
необхідність у раціональній побудові системи обліку товарів підприємств роздрібної 
торгівлі. 

Метою ведення обліку операцій з продажу є інформаційне забезпечення 
управління про отримані доходи та втрачені можливості торговельного підприємства; 
формування фінансових результатів, оцінювання доцільності та ефективності 
передбачених заходів з активізації продажу. 

Висвітленням питань, пов’язаних з обліком реалізації товарів та визначенням 
фінансових результатів, займалися вітчизняні та зарубіжні економісти. Найбільшу 
увагу даним проблемам бухгалтерського обліку приділяли вітчизняні вчені: 
Ф.Ф.Бутинць, А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, В.І. Єфименко, І.В. Жиглей, 
М.В.Кужельний, В.Г. Линник, В.М. Мурашко, В.М. Пархоменко, Л.К. Сук, 
В.Я.Савченко, В.В. Сопко та ін., а також зарубіжні вчені: П.С. Безруких, Д. Блейк, 
Б.Нідлза, В.Ф. Палій, Я.В. Соколов, Е.С. Хендерксен, Ч.Т. Хонгрен. 

Особливість сучасного стану обліку товарів у підприємствах України 
насамперед полягає у тому, що у зв’язку із частими змінами цін на товари, що 
пов’язані з коливанням цін на відповідні товари на світовому ринку, підвищенням 
тарифів на імпорт, зміною податкової політики, їх оцінка набуває особливої 
актуальності. Основною вимогою до обліку товарів є інформаційне забезпечення всіх 
видів діяльності, пов’язаних з наявністю та рухом товарів. Забезпечення торгівлі 
товарами виконують різні служби (відділи маркетингу, плановий, бухгалтерія 
тощо)[2, с.324]. Ефективність використання товарних потоків у торгівлі значною 
мірою залежать від рівня організації та методики їхнього обліку та контролю. 

Неоперативність – це найголовніший недолік існуючої в Україні системи 
управління продажами на торговельних підприємствах. Закриття рахунків, 
визначення витрат обігу, фінансового результату здійснюється бухгалтерією 
торговельного підприємства, як правило, до кінця наступного місяця. Тож 
відповідним буде те, що управління поточною діяльністю підприємства здійснюється 
лише на підставі даних про  суму отриманого доходу та обсягів продажів, що змушує 
розраховувати прибуток інтуїтивно. Виходячи з вищенаведеного, виникає 
необхідність у підвищенні оперативності обліку з урахуванням різних нестандартних 
ситуацій на підприємстві, пов'язаних із кампаніями, спрямованими на підвищення 
рівня продажу товарів, що потребує створення нових внутрішніх форм обліку. Так, 
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облік продажу товарів за видами знижок, розпродажем, іншими активізаційними 
заходами і продаж товарів за дисконтними картками для цілей управління продажами 
товарів варто відокремлювати, фіксуючи дані у Відомості щоденного обліку продажу 
товарів за активізаційними заходами, застосування якої разом із Журналом обліку 
прибутковості товарів є ефективним аналітичним забезпеченням у прийнятті 
керівництвом торговельного підприємства оперативних управлінських рішень щодо 
продажу товарів [2, с. 302]. 

 Розглядаючи особливості узагальнення й деталізації облікових даних, варто 
звернути увагу на те, що в бухгалтерському обліку відображаються не всі, а тільки 
найбільш суттєві сторони процесу продажу, які прийнято розглядати як окремі 
економічні категорії. Це насамперед: сума виручки і доходи, кількість реалізованих 
товарів, прибуток та збиток, собівартість реалізації, обігові витрати та затрати.  Решта 
понять та категорій можуть бути віднесені до об'єктів обліку за умови їх потенційної 
корисності для споживачів облікової інформації [1, с. 62]. 

Чинна методика обліку операцій продажу товарів не передбачає можливості 
цілісного відображення цього процесу, а проблема аналітичної деталізації показників 
продажу залишається актуальною. Аналітичний облік операцій з продажу товарів у 
системі управління має забезпечувати відображення інформації щодо отриманих 
доходів, здійснених витрат і фінансових результатів за кожним видом реалізованого 
товару. [3] Слід зазначити, що сучасна практика аналітичної деталізації обліку з 
продажу товарів не задовольняє інформаційних потреб користувачів, тому потребує 
вдосконалення. Аналітичний облік має забезпечувати можливість оперативного 
аналізу отриманих від продажу товарів доходів і бути зручною та надійною базою для 
прийняття ефективних рішень в управлінні продажами товарів. 

На нашу думку, запропоновані шляхи удосконалення обліку операцій з 
продажу товарів сприятимуть більш повному та об'єктивному відображенню торгових 
операцій у бухгалтерському обліку підприємств роздрібної торгівлі, а саме від цього 
залежить ефективність та оперативність прийняття рішень щодо стратегії і тактики 
розвитку підприємства. Тому незважаючи на високу конкуренцію на ринку, 
підприємства торгівлі повинні постійно вдосконалювати свою діяльність з продажу 
товарів та їх облік.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГО ПОДАТКОВОГО 
КОНТРОЛЮ 

 
У відповідності до вимог міжнародного стандарту завдань з надання 

впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом 
історичної фінансової інформації при виконанні завдань з надання обґрунтованої 
впевненості практикуючому фахівцю необхідно отримати відомості про 
функціонування системи внутрішнього контролю суб’єкта господарювання, оцінити 
достовірність, повноту, доречність отриманої інформації щодо предмету завдання від 
служби (відділу, підрозділу чи іншої структури) внутрішнього контролю. Саме від 
якості та своєчасності такої інформації залежить обсяг та види запланованих 
аудиторських процедур та їх подальше виконання. З огляду на це в рамках даної 
публікації важливим представляється розкриття значимої структурної компоненти 
внутрішнього контролю – внутрішнього податкового контролю (ВПК), який на 
сучасному етапі є однією з головних передумов ефективності здійснення контролю в 
сфері оподаткування як на державному, так і недержавному рівні.  

Нині не викликає сумніву той факт, що функціональні межі внутрішнього 
контролю значно розширилися через збільшення інтересу управлінського персоналу 
господарчого суб’єкту до сфери податкового адміністрування. Це обумовило 
виділення окремої складової системи внутрішнього контролю – ВПК. Втім на 
законодавчому рівні ВПК, як поняття, не визначено, а в працях дослідників його 
тлумачення вільне та неоднозначне. 

Теоретичні та практичні аспекти ВПК досить плідно досліджувався 
зарубіжними науковцями, зокрема, російськими, як-то: Ю. Г. Червина, Т. М. 
Чернякова, М. А. Азарська, Н. В. Щербакова, А. А. Трубников, Є. Б. Шувалова;і 
такими вітчизняними дослідниками, як: П. К. Бечко, Н. В. Лиса, Ю. В. Мельник, В. В. 
Юрченко, Н. В. Богданова. У той же час аналіз праць співвітчизників 
продемонстрував значимість розробок у сфері державного податкового контролю та 
недостатність, фрагментарність досліджень проблемних питань концептуального, 
теоретико-методологічного та організаційно-методичного характеру ВПК на рівні 
ВПК суб'єкта господарювання, що і обумовило науковий пошук у заданому напрямку. 

Узагальнюючи погляди науковців щодо сутності ВПК слід зазначити, що в 
більшості випадків ВПК розглядається як складова частина внутрішнього 
фінансового контролю, котра представляє собою одну з підсистем системи 
внутрішнього контролю, з чим не можна не погодитися. Разом з цим, приймаючи до 
уваги напрацювання дослідників та вимоги нормативних актів у контрольній сфері на 
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державному і недержавному рівні (зокрема: Міжнародні стандарти контролю якості, 
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, Податковий кодекс 
України), можна усвідомлювати дефініцію «внутрішній податковий контроль» як 
процес, що здійснюється господарчим суб’єктом за допомогою специфічного 
інструментарію, який забезпечує достатню впевненість в досягненні цілей 
внутрішнього контролю відносно правильності справляння податкових платежів, 
дотримання податкового законодавства, управління податковими ризиками, 
підвищення ефективності функціонування господарчої одиниці в сфері 
оподаткування. На наше переконання, дефініція «внутрішній податковий контроль» у 
авторському прочитанні дозволяє найповніше усвідомити зміст ВПК в усіх суттєвих 
аспектах. Ґрунтуючись на такому розумінні сутності внутрішнього податкового 
контролю можна розкрити такі основні елементи концепції ВПК у системі управління 
господарчої одиниці, як:мета, предмет, об’єкт, суб’єкт, функції, основні завдання 
ВПК. 

Зміст головної мети ВПК бажано усвідомлювати в контексті послідовної 
декомпозиції:місія→цілі / підцілі, враховуючи стратегічний та тактичний вимір 
цільових установок. Не викликає сумніву, що місією ВПК є допомога суб’єкту 
господарювання в досягненні їм сталого розвитку в конкурентному бізнес-
середовищі. Успішної діяльності суб’єкта господарювання в сфері оподаткування 
можна досягти шляхом ефективного функціонування ВПК, на підставі якого органи 
управління мають можливість отримати достатню впевненість в тому, що 
підприємство дотримується вимог податкового законодавства та дієво реалізує 
політику податкової оптимізації. До тактичних цілей ВПК можна віднести: своєчасне 
і адекватне реагування на зміни податкового законодавства, аналіз обраної податкової 
політики; правильність справляння податкових платежів, управління податковими 
ризиками; профілактика податкових порушень та, відповідно, фінансових санкцій. 

Предметом ВПК є інформація про: фінансово-господарську діяльність суб'єкта 
господарювання, що пов'язана з оподаткуванням, і має бути достовірно відображена в 
обліку та звітності в системі оподаткування; справляння (нарахування та сплату) 
податків, зборів та інших податкових платежів. 

Об’єктом ВПК можна назвати фінансово-господарську діяльність суб'єкта 
господарювання, яка підлягає контролю на достовірність та відповідність 
податковому законодавству. 

Суб’єктом ВПК є особи, які на підприємстві наділені контрольними 
повноваженнями в сфері оподаткування. Так, в залежності від прийнятої політики 
підприємства суб’єктами ВПК можуть бути як окремі посадові особи (штатні чи 
позаштатні), так і спеціальні служби (внутрішні – підрозділи, розділи, відділи та інші 
структури; зовнішні – суб’єкти господарювання у вигляді фізичних осіб-підприємців 
або фірм, які можуть надавати різноманітні послуги в сфері контролю − зокрема, 
послуги аутсорсингу, косорсингу тощо. При визначенні суб’єктів доцільно 
застосовувати логіку багаторівневого ранжування, виходячи зі значимості їх дій в 
ВПК [1]. 

Взаємопов’язані функції ВПК, які,на наш погляд,відповідають загальним 
функціям фінансового контролю в системі управління, можна виділити за основними 



Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Трансформація фінансової системи та обліку в умовах інноваційної глокалізації національної економіки»  

 

 

 

86 

видами, як-то: контрольна, експертна, оціночна, інформаційна, комунікативна, 
запобіжна (профілактична), дорадча, прогнозна,  стимулююча [2]. 

До основних завдань ВПК можна віднести: перевірку дотримання вимог 
податкового законодавства та правильності справляння податків, зборів та інших 
податкових платежів;ідентифікацію та оцінку податкових ризиків, аналіз зовнішніх та 
внутрішніх факторів їх існування;експертизу господарських операцій у частині 
оподаткування; податковий аналіз та планування; податковий моніторинг, 
формування та впровадження внутрішніх регламентів ВПК (за видами податкових 
платежів),розробка превентивних заходів щодо недопущення податкових 
порушень,тощо. 

Отже, розкриття основних концептуальних засад ВПК у системі фінансового 
контролю уможливлюють подальші дослідження теоретико-методологічних аспектів 
внутрішнього контролю в сфері оподаткування.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ЄДИНИМ ПОДАТКОМ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИКІВ 
 

На сьогодні особливе значення для успішного розвитку України має розвиток 
сільського господарства. Адже сільське господарство України є однією з 
найважливіших галузей економіки. Воно підвищує ефективність національного 
господарства за рахунок забезпечення зайнятості сільського населення. Враховуючи 
сезонність та велику ризиковість діяльності сільськогосподарських товаровиробників, 
оподаткування сільськогосподарських підприємств завжди було одним із особливих 
видів податкових взаємовідносин. З часів незалежності України постійно виникало 
питання державної підтримки та захисту вітчизняних сільськогосподарських 
товаровиробників в ціновій, соціальній та податковій політиці. 

Оподаткуванню сільськогосподарської діяльності в Україні присвячені праці 
багатьох вітчизняних науковців, таких як: Ю. О. Лупенко, Л. Д. Тулуш, Давиденко Н. 
М., М. В. Ярош, Шепельта, Н. Мацелюх, С. Тимошенко, Ю. Якубенко, Ю. Єгорова та 
інші. 

Податковим кодексом України встановлено правові засади спрощеної системи 
оподаткування, обліку та звітності, а також справляння Єдиного податку. Відповідно 
до ст. 291, суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему 
оподаткування, обліку та звітності, поділяються на чотири групи платників єдиного 
податку. Четверта група – особлива, оскільки до неї відносять лише 
сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського 
товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 
75 відсотків.  

Якщо сільськогосподарський товаровиробник утворюється шляхом злиття, 
приєднання, перетворення, поділу або виділення згідно з нормами Цивільного 
кодексу України, то норма щодо дотримання частки сільськогосподарського 
товаровиробництва, яка дорівнює або перевищує 75 відсотків за попередній 
податковий (звітний) рік, поширюється на:усіх осіб окремо, які зливаються або 
приєднуються;кожну окрему особу, утворену шляхом поділу або виділу;особу, 
утворену шляхом перетворення[2]. 

Відповідно до  ПКУ об’єктом оподаткування сільськогосподарських 
підприємств, які входять до IV групи єдиного податку є площа сільськогосподарських 
угідь (ріллі, пасовищ, сіножатей та багаторічних насаджень) та/або земель водного 
фонду (внутрішніх водойм, ставків, озер, водосховищ), що перебувають у власності 
сільськогосподарського товаровиробника або надані йому в користування, у т. ч. на 
умовах оренди [2]. 

Платники єдиного податку четвертої групи самостійно обчислюють суму 
податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають 
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відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням платника податку та 
місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік. 

В таблиці 1 відображено характеристику сплати єдиного податку платниками 
четвертої групи. 

Таблиця 1 
Характеристика сплати Єдиного податку платниками 4 групи згідно 

критеріїв у 2019 році [3] 
Критерій Група 4 

Ставка податку 

Річна сума податку розбивається на 4 квартали: 
І – 10%, ІІ – 10%, ІІІ – 50%, IV – 30%. 

Вид землі 

Розмір ставки від 
нормативно-грошової оцінки 

землі з 1 га,% 

Загальні 
У гірських зонах і 
на поліських 
територіях 

- Рілля, сіножаті і пасовища 0,95 0,57 
- Багаторічні насадження 0,57 0,19 
 Землі водного фонду 2,43 
 Рілля, сіножаті і 
пасовища, що перебувають в 
умовах закритого ґрунту 

6,33 

Макс. допустимий 
обсяг доходу за 

календ. рік 

Без обмежень. 
Часткасільськогосподарськоготоваровиробництва за 

попереднійподатковий (звітний) рік ≥ 75%. 
Наявність та 

кількість найманих 
працівників 

Без обмежень 

Дозволена сфера 
діяльності 

Усі види діяльності, крім заборонених у п. 291.51 ПКУ, 
зокрема: 

 виробництво підакцизних товарів, крім виноробних 
матер., 

 обмеження на виробництво електроенергії (< 25% 
доходу); 

 реалізація декоративних  рослин, диких тварин, 
хутряних виробів та хутра (< 50% доходу). 

РРО На загальних підставах 

Ведення обліку Спрощений бух. облік та складання спрощеної фінансової 
звітності за П(с)БО 25 

Реєстрація 
платником ПДВ На загальних підставах 

Періодичність 
сплати Раз у квартал протягом 30 календ. днів після кінця кварталу 

Подача декларації Раз на рік протягом 51 календ. дня після кінця року 
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Відповідно до ПКУ платники єдиного податку четвертої групи звільняються 
від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і 
зборів: 

1) податку на прибуток підприємств; 
2) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, 

місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на 
додану вартість, що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи; 

3) податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку 
за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку четвертої 
групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва; 

4) рентної плати за спеціальне використання води платниками єдиного податку 
четвертої групи[2]. 

Отже, в останні роки аграрний сектор України зазнає все більшого податкового 
навантаження через поступове скасування пільг в оподаткуванні. Для великих 
потужних виробників сільськогосподарської продукції такий стан справ дозволить 
зміцнити свої конкурентні переваги, в тому числі, і за рахунок поглинання дрібних 
фермерських господарств, які будуть не в змозі витримати податковий тягар та 
будуть вимушені передати свої землі в оренду. 
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КОНТРОЛЬ ЗА УПРАВЛІННЯМ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ, 

ВЕДЕННЯМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА СКЛАДАННЯМ ЗВІТНОСТІ  
ПРИ ЗДІЙСНЕННІ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

Найбільшою мірою контрольні повноваження органів казначейства 
реалізуються в процесі виконання видаткової частини бюджетів. За змістом та 
логікою проведених операцій з виконання бюджетів контрольні заходи органів 
казначейства при використанні бюджетних коштів можна виокремити в кілька етапів, 
що взаємопов'язані між собою встановленими правилами автоматизованого ведення 
казначейського обліку. Розпочинається контрольна діяльність органів казначейства 
ще до початку бюджетного періоду, а саме під час формування єдиної бази даних про 
мережу розпорядників бюджетних коштів. 

Процедура казначейського обслуговування бюджетів за видатками передбачає 
надання головними розпорядниками і розпорядниками коштів нижчого рівня даних 
про мережу бюджетних установ і організацій до органів казначейства. Останні 
перевіряють отриману інформацію на відповідність встановленим вимогам щодо 
складання мережі даним Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних 
коштів (код розпорядника /одержувача бюджетних коштів за Єдиним реєстром, код за 
ЄДРПОУ, повне та скорочене (за наявності) найменування, статус установи 
(розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), код та 
найменування органу казначейства), вносять її до єдиної бази даних. 

Казначейство України здійснює контроль за веденням бухгалтерського обліку 
всіх надходжень і витрат державного та місцевих бюджетів. Це сприяє збереженню 
бюджетних коштів, виявленню порушень бюджетного законодавства. [1] 

Реалізуючи повноваження з контролю за дотриманням бюджетного 
законодавства, веденням бухгалтерського обліку, складанням та поданням фінансової 
та бюджетної звітності органи казначейства забезпечують: 

- законність звітності, яка повинна відповідати правилам та процедурам, що 
передбачені нормативними актами; 

- достовірність звітності - правдиве відображення у бухгалтерській звітності 
фінансових операцій держави з дотриманням вимог відповідних нормативних актів; 

- повноту бухгалтерського обліку - всі операції з виконання бюджетів в органах 
казначейства підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких 
винятків.[2] 
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Крім цього, здійснюючи контроль за веденням бухгалтерського обліку, органи 
казначейства перевіряють: своєчасність і достовірність відображення в обліку на 
відповідних рахунках і параметрах операцій з виконання бюджетів; дотримання 
принципів обліку і звітності, що містяться у відповідних нормативних актах. 

З метою проведення контролю фінансової звітності Казначейство України 
встановлює єдині вимоги щодо складання оперативної, місячної, квартальної та 
річної звітності шляхом видання відповідних нормативно-правових актів, якими 
визначається склад і принципи складання фінансової та бюджетної звітності, вимоги 
до розкриття її елементів. Казначейство перевіряє достовірність звітності, аналізує її, 
визначає чи містить вона інформацію про всі проведені операції та події, які 
відбулися у звітному періоді. 

У межах наданих повноважень щодо здійснення контролю за дотриманням 
бюджетного законодавства органи казначейства перевіряють фінансові звіти 
розпорядників бюджетних коштів в частині відповідності окремих даних форм 
звітності на відповідність аналогічним даним, відображеним в обліку органів 
казначейства, і візують їх. Наявність візи свідчить про те, що дані звітів 
розпорядників бюджетних коштів є тотожними даним обліку органів казначейства і 
підлягають консолідації у зведеному звіті розпорядника бюджетних коштів вищого 
рівня. У завізовані звіти зміни можуть вноситися лише за погодженням з органом 
казначейства, який ці звіти візував. 

Контроль, що здійснює Казначейство України за веденням бухгалтерського 
обліку відповідно до вимог нормативно-правових актів та складанням та поданням 
звітності про виконання бюджетів, кошторисів, інструкцій з цих питань, носить 
попереджувальний, систематичний характер. На кожному рівні органи казначейства 
перевіряють відповідність даних, отриманих від вищого органу казначейства, 
переліку розпорядників бюджетних коштів та одержувачів, що безпосередньо 
обслуговуються у відповідному органі казначейства з метою чіткого визначення 
підконтрольних суб'єктів. Казначейство здійснює контроль за отриманням, 
складанням та консолідацією фінансової звітності як розпорядниками бюджетних 
коштів, так і підвідомчими органами. 

Органам Державного казначейства не вдалось у повній мірі виконати завдання 
щодо запровадження казначейського обслуговування бюджетів  обласних, районних 
бюджетів, бюджетів районів у містах та бюджетів місцевого самоврядування за 
доходами та видатками у визначені строки. У багатьох випадках серйозною 
причиною, що стримувала весь цей процес, була слабка матеріально-технічна база 
органів Державного казначейства. Свою роль відіграло і небажання органів місцевого 
самоврядування переводити рахунки місцевих бюджетів на обслуговування до 
Державного казначейства.  

Особливе значення надається питанням підвищення ефективності діяльності 
органів Державного казначейства, особливо з метою посилення бюджетної 
дисципліни, взаємодії з іншими органами влади та поліпшення кадрового 
забезпечення казначейства  [3]. 

Донедавна місцевим бюджетам були притаманні хронічне пере фінансування 
одних статей видатків та недофінансування інших, постійне накопичення 
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кредиторської заборгованості, значні зловживання при проведенні фінансових 
операцій з коштами бюджетів та їх нецільове використання. Власне проблема 
тимчасової нестачі грошових коштів, що постає нині перед місцевими бюджетами, та 
покладення на казначейські органи функції покриття касових розривів у процесі 
управління грошовими потоками місцевих бюджетів стала ключовою при прийнятті 
рішення про переведення коштів місцевих бюджетів на казначейське обслуговування.  

Таким чином, казначейське обслуговування є одним з елементів бюджетної 
реформи в нашій державі, а казначейське обслуговування місцевих бюджетів є 
логічно зумовленою необхідністю подальшого удосконалення казначейської справи 
та Бюджетного процесу. 
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ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

МАЛОГО БІЗНЕСУ 
 

Останніми роками в Україні посилився інтерес до вивчення проблем і 
перспектив розвитку малих підприємств і до аналізу тенденцій змін у даному секторі 
економіки у зв’язку з внесенням змін до законодавства (особливо податкового), що 
регулює дану галузь. Ці зміни знаменують собою початок нового етапу розвитку 
сектору малого бізнесу. Тому особливої актуальності набуває аналіз даної проблеми, 
що стосується проблем і перспектив малих підприємств в Україні.  

Проблемні питання малого бізнесу висвітлено в працях таких провідних 
науковців, як: Кузьмін О.Є., Загородній А.Т., Громяк Л.С., КужельО.В., КінахаА.К., 
Костицького В.В., Білоус Г.П. та інші, які акцентують свою увагу на різних підходах 
до вирішення проблем розвитку малих підприємств. 

Не дивлячись на ряд прийнятих останнім часом вищими органами державної 
влади і управління нормативних документів, розвиток малого бізнесу в Україні 
здійснюється в несприятливому макро- і мікросередовищі, існує безліч проблем, які 
необхідно вирішувати на різних рівнях управління, залежно від стану розвитку 
підприємництва в сучасних умовах. Він не може в повній мірі виконувати функції, які 
покладає на нього суспільство. Розвиток малого підприємництва відбувається 
нерівномірно і хаотично, а несприятливе макро- і мікроекономічне середовище 
породжує численні перешкоди, на які наштовхуються малі підприємства в процесі їх 
функціонування[2, с. 132]. 

Важливими причинами сповільнення розвитку підприємницьких структур 
малого бізнесу в Україні вважають: 

- недосконалість законодавства в сфері проблем функціонування малого 
підприємництва й бізнесу в цілому; 

- високий податковий тиск, який спонукає малий бізнес йти до тіньової 
економіки; 

- недостатня підтримка малих підприємців державою; 
- відсутність дійових механізмів впровадження і реалізації державної політики 

в частині підтримки  малого бізнесу; 
- обмежені обсяги інформаційної бази та недосконале консультативне 

забезпечення; 
- проблеми та недоліки у системі, пов’язаній із підготовкою, перепідготовкою 

та підвищенням кваліфікації кадрів для підприємницьких структур. 
Для того щоб пришвидшити розвиток малого підприємництва у нашій країні 

потрібно вжити таких заходів: 
-  розробити раціональну нормативно-правову базу; 
-  поліпшити процедуру отримання дозволів і реєстраційних документів; 
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-  підвищити доступність фінансових та кредитних ресурсів; 
-  розширити інформаційну та правову обізнаність суб`єктів підприємницької 

діяльності; 
-  покращити інфраструктуру бізнесу [3, с. 35]. 
На сьогодні, уряд України визнає мале підприємництво провідною силою в 

здоланні негативних тенденцій в економіці і  у сталому розвитку суспільства. Тому, 
для швидкого виходу з фінансово-економічної кризи і формування  умов для 
поглиблення впроваджуваних ринкових реформ було прийнято програму державної 
підтримки малого підприємництва, у якій визначено наступні напрямки реалізації 
програми: 

1) вдосконалення ринкової інфраструктури та інфраструктури, що сприятиме 
розвитку малого бізнесу, подальша державна підготовка, перепідготовка та 
підвищення кваліфікації персоналу, в тому числі і для малого підприємництва; 

2) запровадження дієвої та ефективної системи пільг, розповсюджених на 
суб'єктів малого бізнесу; 

3) вдосконалення діючої спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності; 
4)фінансова,  зокрема кредитна підтримка суб’єктів малого підприємництва; 
5) залучення представників малого бізнесу до реалізації наукових, 

технічних,  соціальних, економічних програм, здійснення організація  поставок 
продукції (робіт, послуг) на державні та регіональні потреби [1, с.15]. 

Отже, ситуація з розвитком малого бізнесу в Україні залишається на 
незадовільному рівні. Уряду країни й надалі потрібно покращувати ситуацію у цій 
сфері, зокрема шляхом створення ефективного механізму взаємодії між державними 
органами влади та суб’єктами підприємницької діяльності. Це надасть можливість 
істотно вплинути на процеси структурної перебудови в економічній системі країни, 
зробити вагомий внесок у зростання загального обсягу роздрібного 
товарообороту,  створити сприятливі умови для розвитку конкуренції і ліквідації 
монополій в підприємницькій діяльності, забезпечити сильні та дієві мотиваційні 
механізми, які б сприяли інноваційним процесам та високоефективній праці в малому 
підприємництві. 
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ФІНАНСОВО- ЕКОНОМІЧНА  БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 

 
У сучасних економічних умовах діяльність підприємств, незалежно від форми 

власності та організаційно-правової форми господарювання, схильна до постійного 
ризику та загроз, що пов'язані з посиленням впливу факторів зовнішнього та 
внутрішнього середовища на їх функціонування.  

Проблематика фінансово-економічної безпеки господарських суб’єктів 
актуалізується на сучасному етапі розвитку України з огляду на становлення 
ринкового механізму господарювання, поглиблення глобалізаційно-інтеграційних 
процесів, необхідність подолання спадних тенденцій в економіці країни та переходу 
до стійкого економічного зростання. 

Фінансово-економічна безпека підприємства є досить складною системою, що 
включає певний набір внутрішніх характеристик, спрямованих на забезпечення 
ефективності використання матеріальних, трудових, інформаційних і фінансових 
ресурсів. 

Розрізняють такі критерії визначення фінансово-економічної безпеки 
підприємства:  

функціональний – захищеність фінансово-економічних інтересів від зовнішніх 
та внутрішніх загроз; 

статичний – стан фінансово-економічного розвитку, який характеризується 
збалансованістю, стійкістю, стабільністю функціонування підприємства відповідно до 
його стратегічних цілей; 

ресурсний – здатність фінансово-економічної системи забезпечувати 
безперервне виробництво та відтворення достатнім обсягом матеріальних, трудових і 
фінансових ресурсів. 

Сутність фінансово-економічної безпеки обумовлює необхідність її 
дослідження з погляду фінансово-економічного потенціалу підприємства. 

Метою забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства є 
досягнення найвищої ефективності та стабільності його функціонування і створення 
передумов для подальшого розвитку шляхом своєчасного виявлення та запобігання 
зовнішнім і внутрішнім небезпекам і загрозам. Не менш важливим є визначення 
найприбутковіших напрямів діяльності та скорочення або ліквідація 
низькоприбуткових.  

Завданням є на основі поєднання традиційних моделей фінансового аналізу 
стану діяльності суб’єктів господарювання із принципами аналізу Парето побудувати 
експрес-методику визначення фінансового потенціалу.  
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Поєднання цих підходів забезпечує нову якість і комплексність оцінювання 
рівня фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання та визначення їх 
потенціалу [1]. 

Недоліком більшості методичних підходів, які передбачають застосування 
моделювання процесів фінансово-економічної безпеки підприємства, є те, що 
прогнозування зазначених процесів здійснюється на основі ретроспективного аналізу 
та лінійної проекції рядів динаміки окремих факторів. 

Фінансово-економічна безпека підприємства направлена на створення 
відповідних умов для виявлення та подолання кризових явищ у діяльності 
підприємства з метою реалізації поставлених ним статутних цілей і завдань. 

Фінансово-економічна безпека підприємства як комплексне та багатогранне 
поняття характеризується значною складністю його системи внутрішніх і зовнішніх 
економічних та фінансових відносин, що відображається на видах фінансово-
економічної безпеки: 

страховій, що полягає в організації взаємовідносин підприємства зі страховими 
компаніями з приводу захисту його майнових інтересів; 

інвестиційній, яка показує можливість залучення, вкладення та використання 
інвестиційних ресурсів у розвиток діяльності підприємства; 

фондовій, що характеризує ринкову привабливість цінних паперів 
підприємства та можливість його виходу на фінансовий ринок з метою вкладення 
коштів у фінансові активи; 

грошово-кредитній – щодо дотримання розрахунково-платіжної та кредитної 
дисципліни на підприємстві; 

валютній, що показує захищеність валютних операцій під час ведення 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства [2, с. 42]. 

Важливою складовою оцінювання фінансово-економічної безпеки 
підприємства є врахування рівня його прибутковості, оскільки прибуток є однією з 
основних цілей функціонування суб’єкта господарювання. Як зазначає К. Горячева [3, 
с. 67–69], саме на основі показника прибутку варто формувати методичний підхід до 
оцінювання фінансово-економічної безпеки підприємства. 

Під загрозою фінансово-економічній безпеці розуміють потенційні або реальні 
дії фізичних чи юридичних осіб, що порушують стан захищеності підприємства і 
здатні призвести до припинення його діяльності чи до фінансових та інших втрат. 

Небезпеки та загрози, які впливають на фінансово-економічну безпеку 
підприємства, можна поділити на зовнішні (які не залежать від діяльності 
підприємства) та внутрішні (які безпосередньо залежать від діяльності підприємства), 
а також на ті, що існують, і можливі. 

До зовнішніх факторів відносять економічні, правові, ринкові, технологічні та 
технічні, географічні, соціально-культурні; міжнародні. А саме: фінансово-
економічна криза; нестабільність економіки; недосконалість механізмів реалізації 
економічної та фінансової політик держави; зниження інвестиційного потенціалу та 
клімату держави; недобросовісна конкуренція; нерозвиненість фінансового ринку та 
його інфраструктури; недосконалість правової системи захисту прав інвесторів і 
виконання законодавства. 

Внутрішні фактори впливу на систему фінансово-економічної безпеки 
підприємства включають: кадровий потенціал, засоби праці, інформаційне 
забезпечення прийняття рішень, системні фактори. 
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Актуальним є використання у процесі оцінювання фінансово-економічної 
безпеки порівняння темпів росту окремих фінансово-економічних показників 
функціонування підприємств або, як зазначає О. Грачов, ланцюжка показників, в 
основу яких покладено темпи росту [4, с. 65–67]. Темпи зростання показують зміну 
показника на кінець звітного періоду порівняно із його значенням на початок звітного 
періоду або співвідношення прогнозного значення з базовим. 

Вчасна ідентифікація небезпек і загроз фінансово-економічній безпеці 
підприємства дає змогу адаптуватися до постійної зміни умов середовища та успішно 
функціонувати в умовах конкуренції.  
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 

 
Бухгалтерський облік у бюджетних установах має свої специфічні особливості, 

а саме: організація обліку в розрізі статей бюджетної класифікації;                                                       
окремий облік отриманих асигнувань з бюджетів різних рівнів і власних надходжень; 
розподіл обліку видатків за джерелом покриття;                                                                                    
окремий облік касових і фактичних видатків; контроль виконання кошторису 
видатків;сувора відповідність обліку і звітності вимогам нормативних документів;                                    
галузева специфіка обліку в установах культури, науки, освіти, управління;                                               
відсутність попередньої оплати за товари, послуги, виконані роботи  та ін. [1]. 

З метою реформування системи бухгалтерського обліку  у державному секторі 
економіки урядом України були розроблені та затверджені конкретні  заходи щодо 
модернізації  облікової системи як  в цілому так окремих її складових. Планувалося 
на протязі 2007-2015р.р. розробити та запровадити національні положення 
(стандарти) бухгалтерського обліку, план рахунків бухгалтерського обліку в 
державному секторі, гармонізованого з бюджетною класифікацією; нові форми 
фінансової звітності та звітності про виконання бюджетів; програмне забезпечення 
обміну інформацією між Мінфіном, органами Казначейства і суб'єктами державного 
сектору з використанням баз даних та інформаційних систем; проведено 
удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів фінансово-
бухгалтерських служб [2]. Ряд недоліків бюджетного обліку, які були  чітко 
визначені, на той час, не були виправлені. Але, в результаті реалізації цих заходів вже 
з 1.01.2015р. набрали чинності такі Національні положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку в державному секторі: 121 "Основні засоби ", 122 
"Нематеріальні активи", 123 "Запаси",  125 "Зміни облікових оцінок та виправлення 
помилок", 127 "Зменшення корисності активів ", 128 "Зобов'язання, 130 "Вплив змін 
валютних курсів", 132 "Виплати працівникам", 133 "Фінансові інвестиції" та 
Методичні рекомендацій щодо їх запровадження. В плані модернізації системи 
бухгалтерського обліку в державному секторі до 2016 - 2018 р. передбачалося  
запровадження нових національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та 
плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі; адаптація облікової 
системи АС "Є-Казна" до Плану рахунків та внутрішньої платіжної системи 
Казначейства, адаптація та запровадження Плану рахунків в обліковій системі 
Казначейства [3].                                                                                                                                                                       
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З 1.01. 2017р. адаптували новий план рахунків бухгалтерського обліку в 
державному секторі, інструкції  та типові кореспонденції рахунків обліку для 
відображення основних операцій бюджетних установ, фондів державного соціального 
і пенсійного страхування  та операцій щодо виконання державного та місцевих 
бюджетів [4]. 

 Не всі заходи, які мали забезпечити удосконалення системи бухгалтерського 
обліку в державному секторі з урахуванням вимог міжнародних стандартів, в повній 
мірі, виконані.  Так, органи Казначейства не здійснили переходу до  Плану рахунків 
бухгалтерського обліку в державному секторі, що ускладнювало процес складання 
консолідованої фінансової звітності. Було передбачено заходи щодо застосування 
єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі та 
відображення в бухгалтерському обліку операцій з виконання бюджетів методом 
нарахування здійснити органами Казначейства з 01.01.2019 року.    

З метою якісного кадрового забезпечення в рамках процесу реформування 
системи бухгалтерського обліку в державному секторі особливої уваги вимагає 
подальше удосконалення формування організаційної структури бухгалтерських 
служб, покращання системи підготовки та перепідготовки профільних спеціалістів, 
чітке визначення кваліфікаційних вимог, удосконалення процесу оцінювання 
результатів роботи працівників бухгалтерських служб. 

 Для забезпечити диференціації оплати праці залежно від складності, 
кваліфікаційного рівня та умов виконуваних робіт, ступеня відповідальності, 
професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської 
діяльності підприємства, установи, організації у законопроекті   Міністерство 
соціальної політики  пропонує уже із 01.01.2019р. мінімальний посадовий оклад, 
тарифну ставку або іншу мінімальну базову величину, яка застосовується в системі 
оплати праці, встановлювати не меншою за розмір прожиткового мінімуму, за 
законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року; для професій (посад) 
керівників підприємств, менеджерів (управителів) установ та організацій не  меншою 
за подвійний розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для 
працездатних осіб на 1 січня календарного року;                   
галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами та колективними договорами 
можуть установлюватися мінімальні ставки (оклади) в розмірах, більших за 
мінімальні гарантії в оплаті праці.                                                                                             

Особливості функціонування установ бюджетної сфери зумовлюють 
необхідність дослідження нових методологічних та організаційних підходів до 
ведення бухгалтерського обліку, оскільки специфіка їх діяльності висуває особливі 
вимоги до формування інформації, необхідної для облікових та контрольних цілей. 

  Ми погоджуємося з фахівцями, які спираючись на дослідження практики 
ведення обліку в бюджетних установах,  справедливо відмічають, що  сучасна 
організаційна структура бухгалтерської служби не повною мірою забезпечує 
оптимізацію використання ресурсів і підвищення ефективності діяльності бюджетних 
установ. Організація роботи працівників  бухгалтерської служби бюджетних установ, 
на їх думку, мають відповідати  принципам науковості,  суцільності,  плановості. А 
для цього необхідно чітке керівництво процесом організації праці, професійна 
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спеціалізація праці, кооперування праці, нормування праці; наявність концепції 
мотивації праці.   

 Треба підвищувати матеріальну зацікавленість працівників через  преміювання, 
надбавки, надання відпусток тощо. Необхідно побудувати добрі відносини в 
колективі, щоб  психологічний клімат допоміг та сприяв поліпшенню працездатності. 
Успішний вплив на трудову мотивацію персоналу перш за все проявляється саме тоді, 
коли працівник бачить, що він цінний для організації А працівники, які здійснюють 
функції правління повинні проявляти ініціативність, рішучість, організаторські 
здібності [2]. 

Процес реформування системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
в державному секторі триває. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ 
СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ 

 
Малі та середні підприємства є важливим елементом в економічному розвитку 

багатьох країн, оскільки сприяють вирішенню багатьох соціальних проблем, зокрема 
у забезпеченні зайнятості населення, насиченні ринку необхідними товарами та 
послугами. Розвиток малого і середнього бізнесу дає можливість створювати нові 
робочі місця, впроваджувати наукові технології, що зазвичай не потребують значних 
фінансових вкладень. Однак, критерії класифікації малих і середніх підприємств у 
різних країнах світу відрізняються. Найчастіше використовують показники 
чисельності і обороту. Все це зумовлює нагальну потребу в здійсненні наукового 
пошуку у визначеному напрямі. 

До відомих вітчизняних і зарубіжних учених, які досліджували розвиток 
малого бізнесу і вивчали їх проблеми належать: С. П. Азізова, З. С. Варналій, Л. І. 
Воротіна,В. Ляшенко, В. Хахулін та ін. 

Згідно з класифікацією організації економічного співробітництва та розвитку 
(ОЕСР, англ. Organisation for Economic Cooperationand Development (OECD)) 
виділяють [1]: 

 – дуже малі підприємства, на яких працюють від 1 до 19 працівників; 
 – малі — від 20 до 99 працівників; 
 – середні — від 100 до 499 працівників; 
 – великі — понад 500 працівників. 
Ця класифікація набула чинності у всіх країнах ЄС з 1 січня 2005 року, зокрема 

у Чехії була законодавчо закріплена у квітні 2003 року, у Польщі — з липня 2004 
року та в Україні — з березня 2012 року. 

Об’єктом дослідження було обрано Польщу та Україну, які згідно з даними 
«Рейтингу легкості ведення бізнесу» перебувають відповідно на 25та 83 місці серед 
189 країн світу згідно з «Doing Business 2017, Measuring Business Regulations». 
Водночас,серед 1784,6 тис. активних підприємств Польщі у 2017 році 95,85% або 
1710,6 тис. припадало на мікропідприємства (в ЄС — 92,5%) та 55,0 тис. — на малі 
підприємства. У 2017 році серед 1771,5 тис. активних підприємств Польщі 95,61% або 
1693,8 тис. припадало на мікропідприємства та 59,1 тис. на малі підприємства [3].  

В Україні 2016 року з 1722070 підприємств 327814 становили малі 
підприємства, в тому числі 318477 мікропідприємства та 1328392 фізичні особи-
підприємці суб’єкти малого підприємництва, тобто 98,84% загальної кількості 
підприємств [5]. 
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У відносному вимірі частка малих та мікро підприємств перебуває в одному 
діапазоні: 98,95% — у Польщі та 98,84% — в Україні. Проте, існують суттєві 
відмінності щодо інших показників: таких як кількість суб’єктів господарювання на 
10 тис. осіб наявного населення, кількість зайнятих працівників, кількість найманих 
працівників, обсяг реалізованої продукції, додана вартість за витратами виробництва 
підприємств тощо. 

Платники податків у Польщі, що мають невеликі обсяги господарської 
діяльності, можуть набувати статусу малого платника податків і мають можливість 
скористатися зі спрощень в оподаткуванні підприємств ПДВ (VAT), обираючи, так 
званий, метод касових розрахунків. У цьому випадку сплата податку 
відтерміновується в часі. Вона виникає тільки тоді, коли підрядник здійснив оплату. 
[6].  

Малий платник податків у Польщі – це платник ПДВ: в якого обсяг продажів 
не перевищив у попередньому фінансовому році суми, що відповідає 1,2 млн євро, 
вираженій в злотих; який надає посередницькі послуги, управляє інвестиційними 
фондами, є агентом, підрядником або іншою особою, що надає послуги аналогічного 
характеру, сума доходу якого, за винятком комісії, не перевищувала в попередньому 
фінансовому році суми, що відповідає 45000 євро, вираженої в злотих. Малий 
платник податків може скористатися правом для обліку ПДВ за касовим методом. 
Тоді податкове зобов’язання виникає в нього, як правило, в день після отримання 
всієї або частини оплати, поставки товарів або послуг від особи, зареєстрованої як 
платник ПДВ.  

В Україні згідно з П(С)БО 25 [7] складати спрощений фінансовий звіт суб’єкта 
малого підприємництва в складі Балансу (форма N 1-мс) і Звіту про фінансові 
результати (форма N 2-мс) можуть: суб’єкти малого підприємництва — юридичні 
особи, що відповідають критеріям, визначеним Податковим кодексом України, та 
мають право на застосування спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат, а 
також платники єдиного податку, які відповідають критеріям Податкового кодексу 
України. Суб’єкти малого підприємництва, які мають право на застосування 
спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат, можуть: обліковувати 
необоротні активи тільки за первісною вартістю без урахування зменшення 
корисності та переоцінки до справедливої вартості; не створювати забезпечення 
наступних витрат і платежів, а визнавати відповідні витрати у періоді їх фактичного 
виникнення; поточну дебіторську заборгованість включати до підсумку балансу за її 
фактичною сумою. Суб’єкти малого підприємництва, які мають право на 
застосування спрощеного обліку доходів і витрат та, які не зареєстровані платниками 
податку на додану вартість, можуть систематизувати інформацію, що міститься у 
прийнятих до обліку первинних документах, в регістрах бухгалтерського обліку без 
застосування подвійного запису [2]. 

Отже, Україна з кожним роком стає щораз ближчою до європейської практики 
обліку, зокрема, надає суттєві організаційні та податкові спрощення як 
новоствореним підприємствам, так і СМП з незначною кількістю господарських 
операцій і з невеликим обсягом чистого доходу від реалізації. Проте, недостатньо 
врегульованими залишаються такі питання, як: сприяння розвитку 
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зовнішньоекономічної активності суб’єктів малого підприємництва; проведення 
підготовки та перепідготовки кадрів для роботи в структурах малого бізнесу; 
удосконалення інформаційного та нормативно-правового забезпечення діяльності 
підприємців у сфері малого бізнесу тощо. Для вирішення цих проблем українському 
малому підприємництву треба планомірно реалізовувати державну політику 
підтримки та розвитку малого і середнього бізнесу, що дасть змогу забезпечити 
зайнятість населення та пом’якшити негативний вплив кризи на економіку України. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В БЮДЖЕТНИХ 
УСТАНОВАХ 

 
В сучасних умовах зарплата є одним з основних показників і чинників рівня 

соціально-економічного життя кожної країни, колективу, людини. 
З усіх ресурсів, використовуваних в роботі будь-якої установи, виняткове місце 

належить праці. В умовах недосконалості ринкових регуляторів формування 
заробітної плати процеси в області винагороди стали в значній мірі спонтанними. 
Рівень заробітної плати є важливим якісним показником економічного управління 
країни. 

У бюджетній сфері процес праці має певні особливості: результатом 
виконуваної роботи є часто не річ (продукція), а послуги (діяльність); праця носить 
переважно розумовий характер; у складі сукупних витрат бюджетних установ на 
оплату праці припадає від 60 до 85% усіх витрат; у бюджетній сфері досить високий 
рівень кваліфікації працюючих, а в деяких галузях (освіта, охорона здоров'я, 
мистецтво) частка спеціалістів вищої кваліфікації сягає близько 50% загальної 
чисельності працівників[4, c.173]. 

Держава здійснює регулювання оплати праці працівників бюджетних установ 
шляхом: встановлення розміру мінімальної заробітної плати та інших державних 
норм і гарантій; встановлення умов і розмірів оплати праці на підставі законодавчих 
та інших нормативних актів України, генеральної, галузевих, регіональних угод, 
колективних договорів у межах асигнувань за рахунок загального та спеціального 
фондів; оподаткування доходів працівників. 

Заробітна плата з належною організацією має забезпечувати прямий зв'язок 
доходів з кількістю і якістю найманої праці. Саме завдяки їй оцінюється кваліфікація 
працівника, складність виконаної ним роботи, обсяг і якість вироблених матеріальних 
благ, чи наданих послуг.  

Питання вдосконалення державного регулювання оплати праці в Україні 
потребують невідкладного вирішення, насамперед шляхом перегляду механізму 
державного регулювання у частині посилення контролюючих функцій держави за 
процесом оплати праці та дотриманням вимог чинного законодавства у цій сфері. 
Відсутність дієвого контролю з боку держави за політикою оплати праці, 
недосконалість науково-методичного забезпечення процесу регулювання оплати 
праці та невиконання чинного законодавства загострюють проблеми державного 
регулювання оплати праці. 

Для забезпечити диференціації оплати праці залежно від складності, 
кваліфікаційного рівня та умов виконуваних робіт, ступеня відповідальності, 
професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської 
діяльності підприємства, установи, організації у Законопроектом, розробленим 
Міністерство соціальної політики пропонується вже з 01.01.2019р. мінімальний 
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посадовий оклад, тарифну ставку або іншу мінімальну базову величину, яка 
застосовується в системі оплати праці, встановлювати не меншою за розмір 
прожиткового мінімуму,для  керівників підприємств, менеджерів (управителів) 
установ та організацій не  меншою за подвійний розмір прожиткового мінімуму, 
встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, а 
галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами та колективними договорами 
можуть установлюватися мінімальні ставки (оклади) в розмірах, більших за 
мінімальні гарантії в оплаті праці.                                                                                             

Вчені досі не досягнули одностайності в розумінні змісту термінів,поширених в 
трудовому законодавстві:“заробітна плата” та “оплата праці”. Деякі з них наведені у 
таблиці 1. 

Таблиця 1  
Дослідження поняття «заробітна плата»у літературних джерелах 

Автор Визначення 

Закон України «Про 
оплату праці» 

Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у 
грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або 
уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану 
ним роботу [1]. 

Покропивний С. Ф. Заробітна плата - це економічна категорія, яка відображає 
відносини між найманими працівниками і роботодавцями 
щодо розподілу новоствореної вартості (доходу). Якщо для 
перших заробітна плата є основною формою доходу, то для 
інших – елементом витрат на виробництво, чинником 
конкурентоспроможності продукції, складовою доходу 
підприємства. 

Мартин О. М. Заробітна плата - це оплата послуг праці робітника, яка 
відображаючи соціально-економічне становище в 
національній економіці та рівень життя у суспільстві, дає 
можливість робітникові і його сім'ї забезпечувати поточне 
споживання, а також заощаджувати на майбутнє. 

Бутинець Ф. Ф. Заробітна плата - оплата праці найманих працівників, яка 
виражає перетворену форму вартості і ціни робочої сили [2, с. 
251]. 

Васильчак С. В. Заробітна плата - це будь-який заробіток, обчислений у 
грошовому виразі, що виплачує власник або уповноважений 
ним орган працівникові за його трудовим договором за 
виконану роботу або надані послуги. 

 
Таким чином, підходи науковців щодо визначення терміна “заробітна плата” 

неоднозначні. Ми згодні з визначенням, яке запропоноване Шевчуком Л.П.: 
“заробітна плата – це економічна категорія, рівень якої залежить від умов і складності 
виконаної працівником роботи і встановлюється у розмірі, не менше за вартісну 
величину межі малозабезпеченості в розрахунку на працездатну особу”[4, c.175]. 

Організація оплати праці залежить від якості, справедливості, повноти і 
своєчасності розрахунків з працівниками по заробітній платі. Удосконалюючи 
організацію обліку заробітної плати, установа повинна обґрунтовано підходити до 
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цієї проблеми з урахуванням здійсненності, використовуючи результати наукових 
досліджень і передової практики. 

Заробітна плата в бюджетних установах є виплатами працівникам, що 
надаються за використану працю та є ціною витраченої праці.Поточні виплати 
включають заробітну плату за окладами та тарифами, інші нарахування з оплати 
праці; виплати за невідпрацьований час (відпустки та інший оплачуваний 
невідпрацьований час); премії та інші заохочувальні виплати, що підлягають сплаті 
протягом дванадцяти місяців по закінченні періоду, у якому працівники виконують 
відповідну роботу. 

Основними формами оплати праці в бюджетних установах є почасова й 
відрядна, але переважає, як правило, почасова оплата. Основою організації оплати 
праці є єдина тарифна система (ЄТС), яка включає тарифні сітки, тарифні ставки, 
схеми посадових окладів, тарифно-кваліфікаційні характеристики. Науковці та 
фахівці вважають, що сьогодні ЄТС не забезпечує чіткого зв'язку кваліфікації та 
відповідальності працівника з оплатою його праці; слабо стимулює якість роботи; не 
дозволяє врахувати особливості  галузей бюджетного сектора. 

Таким чином, праця була і залишається головним джерелом матеріального 
достатку, умовою розвитку суспільства. Заробітна плата як соціально-економічна 
категорія належить до найскладніших категорій економічної науки, аналіз якої 
вимагає комплексного підходу. Відмінності у визначеннях сутності заробітної плати 
обумовлені специфікою соціально-економічних відносин на кожному етапі розвитку 
суспільства. 
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ОБЛІК ЗАРПЛАТИ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ 
ВИРІШЕННЯ 

 
Розгляд  питань  з оплати праці має актуальне значення, оскільки оплата праці є 

досить важливою ланкою системи соціально-трудових відносин і найскладнішою у 
вирішенні соціально-економічних проблем. Наближення рівня продуктивності праці, 
заробітної плати  працівників підприємств, установ бюджетної сфери до рівня 
розвинених країн можливе шляхом створення відповідних умов для 
високопродуктивної трудової діяльності між роботодавцями та державою, мотивацією 
праці. 

Облік праці є важливою ділянкою бухгалтерського обліку, яка вимагає 
ретельного організаційного удосконалення. На кожному підприємстві та бюджетній 
установі   облік заробітної плати ведеться в обов’язковому порядку. Помилка у 
нарахуванні заробітної плати автоматично призводить до цілої серії порушень, які є 
найважчими за своїми наслідками. Тому, організація оплати праці здійснюється 
згідно з чинними нормативно - правовими актами; генеральною угодою на 
державному рівні; галузевими та регіональними угодами; колективними договорами; 
трудовими договорами[2]. Методологічні засади формування в бухгалтерському 
обліку інформації про виплати за роботи, виконані працівниками, та її розкриття у 
фінансовій звітності наведені у П(С)БО 26 «Виплати працівникам». Розрахунки з 
працівниками за міжнародними стандартами регулюються МСФЗ (IAS) 19 «Виплати 
працівникам». Для суб'єктів бухгалтерського обліку в державному секторі 
застосовуються НП(С)БОДС 132 "Виплати працівникам". 

На сьогодні заробітна плата в Україні виконує такі функції: збереження 
зайнятості, запобігання безробіттю ціною заниження заробітної плати; забезпечення 
соціальних гарантій; збереження попереднього статусу, пов’язаного з попереднім 
робочим місцем; стримування інфляції (через затримку виплати заробітної плати); 
перерозподіл зайнятих за галузями і сферами економіки; поширення нелегальної 
діяльності та вторинної зайнятості; посилення мобільності робочої сили[6]. 

Рівень заробітної плати забезпечує не більше 21 % відтворення робочої сили, 
що не відшкодовує навіть прямих затрат праці і не забезпечує зацікавленості в 
переорієнтації робочої сили на пріоритетні сфери діяльності.  

Причинами загострення проблеми державного регулювання оплати праці є: 
відсутність дієвого контролю з боку держави за політикою оплати праці; 
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недосконалість науково-методичного забезпечення процесу регулювання оплати 
праці та невиконання чинного законодавства.  

Отже, вважаємо за необхідне переглянути політику регулювання оплати праці в 
частині посилення контролюючих функцій держави за процесом формування та 
розподілу витрат від національного до локального рівнів економіки,  розробку 
методології та основ обґрунтованого збільшення витрат на оплату праці в Україні [4]. 

Головними недоліками оплати праці, наприклад, у державному секторі є низькі 
ставки і оклади, незначна міжпосадова диференціація заробітної плати, неадекватна 
оцінка праці провідних спеціалістів. В рамках процесу реформування системи 
бухгалтерського обліку в державному секторі особливої уваги приділяється  
удосконаленню формування організаційної структури бухгалтерських служб, 
покращання системи підготовки та перепідготовки профільних спеціалістів, чітке 
визначення кваліфікаційних вимог, удосконалення процесу оцінювання результатів 
роботи працівників бухгалтерських служб [7]. 

Однією із значних проблем оплати праці є необґрунтовано низький рівень 
мінімальної заробітної плати (далі – МЗП). Шляхом вирішення проблеми низької 
заробітної плати в Україні може бути узгодження МЗП з прожитковим мінімумом та 
приведення їх до гідного рівня. 

 Класифікація робітників за сферами застосування праці також має важливе 
значення для організації обліку праці. Для вдосконалення бухгалтерського обліку 
необхідно оснащати підприємства комп’ютерною технікою, особливо відходити від 
рукописних облікових реєстрів. Комп’ютери допомагають якісно та швидко 
фіксувати необхідну інформацію, визначити розрахункові операції, та зводить до 
мінімуму виникнення помилок при розрахунках в ручну [1, 3].  

Одним із можливих напрямів удосконалення оплати праці працівників є 
підвищення матеріальної зацікавленості працівників, преміювання, надбавки, надання 
відпусток тощо. Керівництву організації, на нашу думку, необхідно побудувати добрі 
відносини в колективі, щоб саме цей психологічний клімат допоміг та сприяв 
поліпшенню працездатності виробництва. Успішний вплив на трудову мотивацію 
персоналу перш за все проявляється саме тоді, коли працівник бачить, що він цінний 
для організації [5]. 

 На нашу думку, ефективним фактором, що також впливає на продуктивність 
праці є запровадження соціального пакету. Соціальний пакет – це надання 
роботодавцем певних благ у вигляді пільг, компенсацій особистих витрат, пов’язаних 
з роботою. Соціальний пакет має стимулюючу роль і є досить важливим 
інструментом впливу на стан і впевненість працівника, тривалість та успішність його 
трудових відносин. Облік праці та заробітної плати має бути організований таким 
чином, щоб сприяти підвищенню продуктивності праці та повному використанню 
робочого часу. Від організації обліку оплати праці залежить рівень витрат 
підприємства, якість, правдивість, справедливість, повнота і своєчасність розрахунків 
з персоналом з оплати праці. Отже, без організованого обліку неможлива ефективна 
господарська діяльність підприємства.  

Від організації обліку оплати праці залежить якість, правдивість, 
справедливість, повнота і своєчасність розрахунків з персоналом з оплати праці. 



Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Трансформація фінансової системи та обліку в умовах інноваційної глокалізації національної економіки»  

 

  
109 

Заробітна плата як соціально-економічна категорія належить до найскладніших 
категорій економічної науки, аналіз якої вимагає комплексного підходу. Зазначені 
проблеми оплати праці в Україні потребують вирішення у найближчій перспективі. 
Пошук нових рішень, глибоке вивчення західного досвіду, може вже в найближчому 
майбутньому підвищити зацікавленість працівників до якісної та високопродуктивної 
праці. 
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РОЛЬ АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТІВ У 
ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 

На сьогоднішній день Україна активно знаходиться в стані постійних 
перетворень, що викликано рядом законодавчих змін. Вітчизняні підприємства 
змушені активно пристосовуватись до нових реалій, роблячи все для підтримки 
конкурентоздатності своїх позицій. Важливу роль в цьому відіграють процеси аудиту 
діяльності, контролю та прийняття важливих рішень по управлінню на основі 
отриманих показників. Адже від вдалого аналізу наявних даних та правильно 
скоординованих дій можливо не лише вчасно визначити проблемні моменти, але й 
підвищити загальну продуктивність завдяки їх усуненню. При цьому для будь-якої 
діяльності завжди актуальними та найголовнішими виступають питання стосовно 
обліку грошових коштів та їх еквівалентів, оскільки саме від постійної забезпеченості 
ними та контрольованого рук напряму залежить життєдіяльність виробничих процесів. 

Грошові кошти та їх еквіваленти мають прямий влив на платоспроможність та 
рентабельність. При наявності відкритих достовірних звітів щодо їх сум, джерел 
надходження, шляхів витрачання можна будувати планування в довгостроковій 
перспективі з гарантованим подальшим розвитком. Проте дуже час підприємці, які не 
приділяють достатньо уваги цьому питанню, стикаються з проблемою відсутності 
грошових коштів по факту, при тому що діяльність повністю прибуткова. Для пошуку 
відповіді слід почату з перевірки та аналізу бухгалтерського обліку, який відіграє 
особисту роль у правильному налагодженні організації грошового обігу, зміцненні 
платіжної дисципліни та ефективному використанні фінансових ресурсів. Однак, 
щодо шляхів проведення перевірки у різних фахівців є свої неоднозначні думки. 
Питання обліку грошових коштів та їх еквівалентів розглядали Андрієнко В. C, 
Гранова Р. О., Ф. Ф. Бутинець, C. Ф. Голов, Шнейдман, О. Н. Литньов, В. В Сопко, Є. 
В., Калюга, С. Г. Хорунжий, Л. З. та інші. Серед їх досліджень можна чітко 
відокремити важливість складання звіту про рух грошових коштів та їх еквівалентів 
за окремими методами, що й дає в результаті правильну підтверджену інформацію 
про принципи нарахування, моменти відображення доходів і витрат, рівні ліквідності 
активів. 

Звіт про рух грошових коштів заповнюється вітчизняними підприємствами 
відповідно до П(С)БО 4, а компаніями, які складають фінзвітність за міжнародними 
стандартами, - відповідно до МСБО 7 [1]. Перший дозволяє складати звіт за прямим 
чи непрямим методом на вибір суб’єкта господарювання, при цьому заохочується 
саме прямийметод. Другий наголошує на непрямому.  

Згідно з прямим методом, інформацію про основні класи валових надходжень 
грошових коштів і валових виплат грошових коштів від операційної діяльності можна 
отримати: 
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- з облікових регістрів суб’єкта господарювання;  
- шляхом коригування продажу, собівартості проданої продукції, а також 

інших статей у звіті про прибутки та збитки [5].  
Згідно з непрямим методом, грошові потоки від операційної діяльності 

визначаються шляхом коригування прибутку-збитку відповідно до впливу:  
- змін протягом періоду в запасах і дебіторській та кредиторській 

заборгованості від операційної діяльності;  
- негрошових статей, таких як амортизація, забезпечення, відстрочені 

податки, нереалізовані прибутки та збитки від обміну валют, нерозподілений 
прибуток від асоційованих підприємств і частки меншості;  

- всіх інших статей, для яких вплив грошових коштів є грошовими 
потоками від інвестиційної або фінансової діяльності [5]. 

Тобто через прямий метод можна побачити основні джерела надходжень та 
виплат грошових коштів з їх еквівалентами від операційної діяльності, а непрямий 
метод – показує весь шлях, який проходять фінансові ресурси. На нашу думку 
підприємствам слід використовувати обидва методи одночасно. Перший вести разом і 
бухгалтерськими проведеннями протягом звітного періоду шляхом внесення 
коригувань і визначення сум належних до відповідного виду діяльності. Другий 
вказувати в розрізі конкретних господарських операцій. Таке рішення є цілком 
виправданим та доцільним, оскільки на сьогоднішній день усі процеси по аудиту та 
обліку більш ніж автоматизовані, а видача звітів чи прогнозів по масиву інформації 
оформлюється в натискання однієї кнопки. При цьому завдяки цим процедурам 
менеджери отримають дуже важливу інформацію для планування майбутніх 
грошових потоків з можливістю виділення грошових потоків від операційної 
діяльності в розрізі структурних підрозділів. Показники можливо отримати за будь-
яку дату, тому управління буде швидким та оперативним, а керівник зможе розкрити 
цілісну картину про рух надходжень коштів. 

Таким чином гроші та їх еквіваленти грають дуже важливу роль в управлінні 
підприємством. Вони є своєрідною «кровоносною системою» для запуску усіх 
механізмів діяльності. Дуже важливо в будь який момент прослідкувати 
взаємозалежність фінансових результатів на основі прийнятих рішень після аналізу 
складених звітів про гроші та їх еквіваленти. На нашу думку, якщо запровадити 
процеси складання звіту за прямим та непрямим методами то на виході буде отримана 
вся важлива інформація, яку можна буде прослідкувати по контрагентах, джерелах 
вкладання, отримання, доцільності використання тощо, що в свою чергу зіграє 
ключову роль у подальшому планування ефективності діяльності, її розвитку, 
конкурентоздатності та платоспроможності. 
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ПРОФЕСІЙНІ РИЗИКИ БУХГАЛТЕРА: СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ 
 

На сучасного головного бухгалтера покладено дуже багато обов’язків тазавдань 
до яких належить управління колективом і роботою бухгалтерської служби, ведення 
фінансового, податкового та управлінського обліку,своєчасне опрацювання 
податкового та господарського законодавства, виконання функцій 
фінансовогодиректора тощо. Через таку кількість робіт неминуче виникають певні 
упущення, помилки організації та ведення бухгалтерського обліку, складання і 
подання фінансової звітності.  

Саме тому на сьогоднішній день актуальним залишається дослідження питання 
виникнення та ступеня впливу професійних ризиків обліковогоперсоналу на 
діяльність підприємства та інших суб’єктів господарських відносин – перед 
користувачамизвітності.Питанням сутності та складових професійного ризику 
бухгалтера, причин його виникнення займалися такі вчені та науковці як Ф.Ф. 
Бутинець, А.П. Задков, А.Ш. Джангетов, І.В. Єсарева, Я.В. Соколов, А.С. Толстова, 
А.Є. Шевельов, О.В. Шевельова та ін. 

Під професійним ризиком бухгалтера слід розуміти інформаційні ризики 
пов’язані із спотворенням облікових даних, які виникають у системі бухгалтерського 
обліку і є наслідком дій або бездіяльності облікового персоналу. 
Першопричиноювиникнення цих ризиків є «… фактор людської природи, а також 
неточності, властиві основним процесам обліку. Вони також мають місце через 
наявність альтернативних принципів обліку та нечітких стандартів щодо їх 
застосування, що спричиняє значний ступінь невизначеності»[1, с.456]. 

Об’єктом професійного ризику бухгалтера є процес організації та ведення 
бухгалтерського обліку, який, в свою чергу, включає процес документування 
господарських операцій, формування облікової політики підприємства та правильне 
здійснення розрахунків за операціями. Суб’єктами професійного ризику бухгалтера є 
обліковий персонал підприємства (головний бухгалтер,його заступники та рядові 
бухгалтери), який спричиняє виникнення даного ризику[2].  

Професійні ризики бухгалтера є дуже різноманітними в залежності від того, що 
саме їх спричинило. Їх класифікація наведена у табл.1. Запропонована класифікація 
професійних ризиків бухгалтера говорить про те, що їх існує дуже багато, і що кожен 
з цих ризиків несе свій відповідний вплив на діяльність підприємства та його оцінку 
користувачем фінансової звітності. Кожному підприємству доцільно розробити 
методи регулювання професійного ризику бухгалтера, які у загальному можна подати 
у декілька етапів. Так, підбір персоналу убухгалтерський відділ слід супроводжувати 
використанням анкети, на основі якоїкерівник повинен розрахувати інтегрований 
показник ступеня професійного ризикубухгалтера. Крім того, доцільним є укладання 
договору про професійну відповідальність, оскільки існуєймовірність завдання 
збитків підприємству навмисними (маніпуляція, фальсифікація) іненавмисними діями 
(необачність, технічна помилка). 
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Таблиця 1 

Класифікація професійних ризиків бухгалтера 
Ознака Класифікація 

За аспектами організації 
бухгалтерського обліку 

Ризик формування Наказу про облікову політику; ризик допущення 
помилок при розробці Положення про бухгалтерську службу; ризик 
неналежної організації документообороту; ризик вибору форми 
організації та введення бухгалтерського обліку; ризик формування та 
представлення фінансової звітності. 

За рівнем кваліфікації та 
обов’язків облікових 
працівників 

Ризики головного бухгалтера (заступника); ризики бухгалтера. 

За причинами викривлення 
даних бухгалтерської 
звітності 

Ризик недотримання вимог професійного та державного регулювання 
обліку; ризик варіативності методів бухгалтерського обліку. 

За сферою виникнення Ризики фінансового, управлінського та податкового обліку. 
За наслідками Ризик неплатоспроможності; ризик банкрутства; інформаційний ризик; 

ризик прийняття управлінських рішень; стратегічний ризик; юридичний 
ризик; ризик відповідальності. 

За причиною виникнення Ризик навмисних дій (порушень); ризик ненавмисних дій (помилок). 
За рівнем впливу на 
фінансову звітність 

Локальний ризик; наскрізний ризик. 

За впливом на фінансовий 
стан підприємства 

Помірний ризик; критичний ризик; катастрофічний ризик. 

По відношенню суб’єкта 
організації та ведення 
бухгалтерського обліку до 
підприємства 

Внутрішній ризик; зовнішній ризик. 

Джерело: узагальнено автором за даними [2] 
 

Наступним етапом є розподілобов’язків та ознайомлення працівника із 
посадовою інструкцією. Існують ще двасучасних методи управління професійними 
ризиками: розподіл – передача ризикутретім особам за допомогою страхування; 
резервування – створення резервів напокриття ймовірних витрат, пов’язаних із 
професійною діяльністю[3, c.336]. 

Таким чином, на сьогоднішній дінь існує чимало професійних ризиків 
бухгалтера, з якими необхідно боротися на рівні усього підприємства. Недосконалість 
організації бухгалтерського обліку на підприємстві може зумовити появу 
господарських ризиків, викликаних діями облікових працівників, і як наслідок 
зазнання суб’єктом господарювання додаткових витрат і збитків. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ТА ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСПОРТНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ 

 
Однією з форм здійснення зовнішньоекономічної діяльності є зовнішня 

торгівля. Вона відіграє величезну роль у підвищенні економічного процвітання 
країни, підвищенні рівня життя населення та зміцненні позицій держави на світовій 
арені.  

Експортні операції як невід'ємна частина зовнішньої торгівлі є найважливішим 
джерелом надходжень прибутку держави. Досягнення максимальної ефективності 
експортних операцій і, отже, максимізація прибутку можливе лише за рахунок 
використання накопичених знань та досвіду протягом тривалого  часу. 

Україна знаходиться на початковому етапі формування основ державної 
підтримки та стимулювання експорту. Існуюча система державної підтримки 
експорту не має узгодженого характеру. та потребує. Незважаючи на велику кількість 
публікацій щодо даної теми, деякі аспекти недостатньо вивчені, неопрацьовані 
повною мірою Актуальність викладених аспектів обумовила вибір теми дослідження. 

Більшість елементів не є законодавчими і, відповідно, не можуть стати чітким 
орієнтиром для виробників експортної продукції на майбутнє. Більшість заходів 
державної системи розвитку експорту носять адміністративний характер. 
Найпоширенішими є використання квотної та експортної заборони, нульової ставки 
ПДВ на експортну продукцію, ліцензування експортної продукції, регулювання 
валютної виручки від продажу вітчизняних товарів на зовнішніх ринках. Внаслідок 
недостатнього розвитку страхових та банківських систем відсутність спеціальних 
інститутів експортної підтримки на державному рівні в Україні фактично не здійснює 
фінансових інструментів (кредитування та експортне страхування, державні гарантії, 
податкове регулювання), які є найбільш ефективним засобом формування експортний 
потенціал, як показує досвід інших країн[1]. 

Аналіз підходів, розроблених розвиненими країнами для підтримки 
національного експорту, пристосування до української специфіки може бути 
реалізований та використаний у вітчизняній практиці. Цінним для нашої країни 
можна вважати досвід розвинутих країн: Франції зі спільного страхування експортних 
кредитів державою і страховими компаніями; Італії щодо створення Італійської 
Федерації експортних консорціумів «Федерекспорт»; Німеччини щодо розвитку 
системи інформаційного забезпечення національних експортерів; США відносно 
розвитку системи морального заохочення експортерів [2]. 
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Для того, щоб досягти таких вершин, науковці пропонують створити в регіонах 
експортні кластери, які б свою чергу сприяли розвитку експорту. 

Експортний кластер являє собою сукупність географічно локалізованих, 
комплементарних підприємств-експортерів, постачальників, фінансових науково-
дослідні центри, університети та інші організації, які доповнюють один одного, 
досягненні певного економічного ефекту та посилення міжнародних конкурентних 
переваг окремих компаній, а отже, і кластеру в цілому. Створення кластерів 
зовнішньоторговельного профілю сприяє досягненню таких позитивних тенденцій 
розвитку експортного потенціалу: 

 підвищення конкурентоспроможності експортної продукції за рахунок 
упровадження нових технологій; 

 зниження витрат і підвищення рівня відповідних наукомістких товарів та 
послуг за рахунок ефекту синергії і уніфікації підходів у якості, логістиці, 
інжинірингу, інформаційних технологіях тощо; 

 забезпечення зайнятості в умовах реформування великих підприємств; 
 консолідоване лобіювання інтересів учасників кластера в різних органах 

влади [3-5]. 
Таким чином, зберігаючи фінансову незалежність кожного підприємства, 

експортний кластер являє собою єдиний організм, функціонування якого може 
забезпечити досягнення якості світового класу. Співпраця всіх учасників процесу 
виробництва - від постачальників сировини до реалізації кінцевого продукту на 
закордонних ринках - забезпечує планування майбутнього кластера, створює постійну 
завантаження, знижує вартість продуктів і послуг, створює єдиний інформаційно-
економічний простір. В результаті кластери стимулюють значне підвищення 
продуктивності праці та впровадження інновацій, що є основними чинниками 
підвищення національної конкурентоспроможності України. 
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ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 

В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ В УКРАЇНІ 
 

Амортизація – це систематичний розподіл вартості необоротних активів, яка 
амортизується, протягом строку їх корисного використання/експлуатації (п. 4 розд. І 
Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 
121 «Основні засоби») [1]. 

Нараховують амортизацію протягом строку корисного використання 
(експлуатації) об’єкта основних засобів у разі визнання цього об’єкта активом 
(зарахування на баланс). Призупиняють нарахування амортизації на період 
реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації об’єкта основних 
засобів [2]. 

 Не підлягають амортизації земельні ділянки, музейні фонди які внесені 
(підлягають внесенню) до Державного реєстру національного культурного надбання, 
які зберігаються в бібліотеках згідно із Законом України "Про Національний архівний 
фонд та архівні установи", рідкісні та особливо цінні документи та колекції, які є 
частиною бібліотечних фондів, що внесені (підлягають внесенню) до Державного 
реєстру національного культурного надбання України, тощо, як об'єкти з 
невизначеним строком корисного використання), піддослідні тварини, багаторічні 
насадження, що не досягли експлуатаційного віку, природні ресурси, незавершені 
капітальні інвестиції[3]. 

Суму амортизації, нараховану на об’єкти необоротних активів, необхідно 
відображати у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності у гривнях з копійками. 
Так, для обліку й узагальнення інформації про нараховану протягом звітного періоду 
амортизацію, визнані втрати від зменшення або відновлення корисності та суму зносу 
необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що підлягають амортизації, 
призначено рахунок 14 «Знос (амортизація) необоротних активів». Залежно від виду 
необоротних активів у складі рахунка 14 в бюджетній установі використовуються 
наступні субрахунки: 

— 1411 «Знос основних засобів»; 
— 1412 «Знос інших необоротних матеріальних активів» [4]. 
Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому 

об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання та введений в 
експлуатацію. Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, 
наступного за місяцем вибуття об’єкта основних засобів, переведення його на 
реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію. При вибутті 
об’єкта основних засобів суб’єкт державного сектору нараховує амортизацію в місяці 
його вибуття. 
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 Амортизацію основних засобів, крім інших необоротних матеріальних 
активів, суб’єкти державного сектору нараховують із застосуванням прямолінійного 
методу, при якому річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка 
амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів[5] 
 Необоротні матеріальні активи підлягають амортизації 50% від первісної 
вартості об’єкта при введенні в експлуатацію, а також при списанні з балансу 
нараховується залишок амортизації у розмірі 50%. 

Залежно від того, з якою періодичністю бюджетна установа прийняла рішення 
нараховувати амортизацію (щокварталу або раз на рік), виконується розрахунок 
амортизаційних нарахувань (щокварталу або раз на рік). 

Періодичність нарахування амортизації визначають у наказі про облікову 
політику, погодженому з головним розпорядником бюджетних коштів. 

Наприклад, період нарахування амортизації можна визначити так: 
— або на дату балансу (щокварталу); 
— або на дату річного балансу (тобто за станом на 31 грудня звітного року). 
Наведемо приклад розрахунку амортизації на необоротні матеріальні активи 

при їх ліквідації у табл.1. 
Відповідно до п. 8 розд. V Методичних рекомендацій основних засобів суму 

нарахованої амортизації установи відносять на збільшення суми зносу необоротних 
активів та витрат. При цьому облік сум нарахованих амортизаційних відрахувань 
основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів 
слід вести на субрахунку 8014 «Амортизація», наведемо проводки нарахування 
амортизації: 

Таблиця 1 
Відомість нарахування амортизації на необоротні матеріальні активи при їх 

ліквідації 

№ 
з/ 
п 

Інвентарний 
номер 

Номер 
субрах. 

Найменування 
малоцінних 
необоротних 
матеріальних 

активів 

Первісна 
(балансова) 

вартість 

Річна 
норма 

Нараховано знос 

На 
поча 
ток 

року 

При 
ліквідації , 
решта 50% 

На 
кінець 
року 

гр.7+гр.8 

1 11130309 1113 
Калькулятор 
CitizenSDC - 2260 
(12 роз.) 

92,00 50% 46,00 46,00 92,00 

2 11130302 1113 Намет 3*3 м/73-
312/ 

700,00 50% 350,0 
0 

350,00 700,00 

3 11130187 1113 Серцевина для 
розбризкувача 

865,00 50% 433,0 
0 

432,00 865,00 

4 11130188 1113 Корпус до 
розбризкувача 

974,00 50% 486,0 
0 

488,00 974,00 

5 11130261 1113 
Візок- 
розкидувач 
(2шт.) 

830,00 50% 415,0 
0 415,00 830,00 

6 11130016 1113 Обприскувач Б 118,00 50% 58,00 60,00 118,00 
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Дебет Кредит Сума, грн. 
8014 1412 3570,00 
8014 1411 1185964,00 
За дебетом цього субрахунку здійснюють нарахування амортизації, а за 

кредитом — списання на субрахунок 5511 «Фінансові результати виконання 
кошторису звітного періоду» при закритті рахунків витрат. 

Рахунок 1412 дебетується у разі вибуття об’єктів основних засобів у випадках, 
передбачених законодавством та списання унаслідок нестачі, установленої при 
інвентаризації на сума зносу об'єкта основних засобів:  

Дебет Кредит  
1412        10 « Основні засоби » 
1411   1116 «Необоротні матеріальні активи спеціального призначення»  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ БУХГАЛТЕРА  
 

 Нормальне функціонування суспільства і його розвиток може здійснюватися в 
умовах безперервного процесу виробництва різноманітних матеріальних благ і 
матеріальних цінностей. Але його існування і розвиток залежить не тільки від 
юридичних і економічних законів. Величезну роль відіграють моральні принципи, на 
основі яких будується та чи інша професійна діяльність. 

Питанням ролі та значення етики бухгалтерів, необхідності її дотримання 
присвячені праці таких авторів як Ф.Ф. Бутинець, Т.Н. Малькова, Л.В. Нападовська,. 
Я.В. Соколов, Н.М. Цвєткова, Л.В. Чижевська, С.Я. Король, Г.І. Бєлякова, Є.Г. 
Федоренко та ін.Моральні відносини людей у трудовій сфері регулює професійна 
етика. Професія бухгалтера має свої особливості, вона характеризуэться тим, що її 
представники несуть відповідальність як перед власниками підприємства, так і перед 
суспільством в цілому. 

Професійна етика бухгалтера регулюється Кодексом етики професійних 
бухгалтерів [1], розробленим Радою з Міжнародних стандартів етики бухгалтерів. 
Кодекс складається з 3 частин: частина А «Загальне застосування Кодексу», частина Б 
«Професійні бухгалтери-практики» та частина В «Професійні бухгалтери в бізнесі».  

Професійний бухгалтер під час виконання ним професійних обов’язків повинен 
дотримуватися таких фундаментальних принципів Кодеку етики професійних 
бухгалтерів, які наведені у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Характеристика фундаментальних принципів професійної поведінки та 

етики бухгалтерів 
Принцип Характеристика 
Чесність бути щирим та чесним в усіх професійних та ділових стосунках 

Об’єктивність не допускати упередженості, конфлікту інтересів або неправомірного 
впливу з боку інших осіб на професійні або ділові судження 

Професійна компетентність 
та належна ретельність 

підтримувати професійні знання та навички на рівні, потрібному для 
забезпечення отримання клієнтом чи роботодавцем компетентних, 
професійних послуг, що базуються на сучасних тенденціях практики, 
законодавстві та методиках, а також діяти сумлінно і відповідно до 
застосовних технічних та професійних стандартів 

Конфіденційність поважати конфіденційність інформації, отриманої в результаті 
професійних та ділових стосунків, і тому не розголошувати таку 
інформацію третім сторонам без належного та спеціального дозволу, 
якщо немає юридичного чи професійного права розкривати її; не 
використовувати цю інформацію для особистої вигоди професійного 
бухгалтера або третіх сторін 

Професійна поведінка дотримуватись відповідних законів та нормативних актів та 
утримуватись від будь-яких дій, які дискредитують професію 

Джерело: узагальнено автором за даними [1]. 
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На практиці найчастіше порушуються принципи чесності та об’єктивності. Це 

обумовлено тим, що досить часто під час ведення бухгалтерського обліку та 
складання фінансової звітності бухгалтер на прохання власника, відображає 
неправдиві дані для заниження прибутку і не сплати податків. Таких випадків у 
практичній діяльності бухгалтерів зустрічається досить багато. Це свідчить про те, що 
необхідно вживати заходи, які б перешкоджали вчиненню бухгалтерами зазначених 
вище дій. Такі заходи повинні мати місце на всіх рівнях регулювання бухгалтерської 
діяльності. 

Відповідно до Кодексу етики, в діяльності професійних можуть виникнути 
певні загрози, характеристика яких наведена у таблиці 2. 

Таблиця 2 
Характеристика загроз дотриманню фундаментальних принципів 

професійної етики 
Загроза Характеристика 

Загроза власного інтересу загроза того, що фінансовий або інший інтерес неналежно впливатиме 
на судження або поведінку професійного бухгалтера 

Загроза власної оцінки загроза того, що професійний бухгалтер не оцінюватиме належним 
чином результати попереднього судження або послуги, виконаної 
професійним бухгалтером чи іншою особою фірми професійного 
бухгалтера чи організації-роботодавця, на які бухгалтер 
покладатиметься при формулюванні судження при наданні поточної 
послуги 

Загроза захисту загроза того, що професійний бухгалтер підтримуватиме позицію 
клієнта чи роботодавця такою мірою, яка ставить під загрозу його 
об’єктивність 

Загроза особистих стосунків загроза того, що внаслідок тривалих або тісних стосунків із клієнтом 
чи роботодавцем професійний бухгалтер занадто перейматиметься 
їхнім інтересам або занадто схвалювати їхню роботу 

Загроза тиску загроза того, що професійний бухгалтер утримуватиметься від 
об’єктивних дій внаслідок фактичного чи відчуваного тиску, в тому 
числі спроб здійснення неправомірного впливу на професійного 
бухгалтера 

Джерело: узагальнено автором за даними [1]. 
 
З метою попередження зазначених загроз слід застосовувати застережні заходи. 

Вони поділяються на дві категорії: 
- застережні заходи, що встановлені професійними організаціями, законами чи 

нормативними актами; 
- застережні заходи в робочому середовищі [2]. 
До застережних заходів, які розроблені професійними організаціями, належать: 
- вимоги до освіти, професійної підготовки та досвіду для набуття статусу 

професіонала; 
- вимоги постійного вдосконалення професійних знань; 
- нормативні акти щодо управління корпораціями; 
- професійні стандарти; 
- професійний або регуляторний моніторинг і процедури дисциплінарного 

характеру [3]. 
До застережних заходів, які розроблені законодавчими чи регуляторними 

органами належать: зовнішня перевірка звітів, декларацій, листування або інформації, 
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підготовленої професійним бухгалтером, юридично уповноваженою третьою 
стороною [3]. 

Застережні заходи, розроблені в робочому середовищі включають: 
- ефективні та широко відомі системи розгляду скарг, що застосовуються 

організаціями, які наймають професійних бухгалтерів, професійними організаціями, 
законодавчими чи регуляторними органами, і дозволяють колегам, роботодавцям та 
представникам громадськості висвітлювати непрофесійну або неетичну поведінку; 

- чітко сформульований обов'язок сповіщати про порушення етичних вимог [3]. 
Таким чином, бухгалтери під час виконання своїх професійних обов’язків 

мають дотримуватися фундаментальних принципів етики, встановлених Кодексом 
етики професійних бухгалтерів. Дотримання їх є вкрай важливим, оскільки це 
безпосередньо впливає на престиж професії, а також на довіру суспільства до цих 
фахівців. Звичайно, діяльність бухгалтерів не позбавлена різноманітних загроз, проте 
їх можна уникнути або принаймні зменшити їхню дію до прийнятного рівня, 
здійснюючи відповідні застережні заходи. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
 
Активізація підтримки пріоритетних напрямів економічного розвитку, 

посилення правового й інституціонального середовища у сучасних умовах 
актуалізується не тільки на рівні окремих суб’єктів господарювання, але й на рівні 
ринків чи галузей. До таких галузей відноситься туристична галузь, оскільки входить 
інтегрується як у європейську, так і у світову туристичну індустрію. 

Проблеми забезпечення захисту національних інтересів у туристичній галузі 
здобувають все більшу значимість через недостатність інноваційно-інвестиційної 
активності у галузі та зменшення фінансових ресурсів, низький рівень задоволення 
потреб внутрішнього ринку у якості послуг та продукції.  

Тому проблема забезпечення економічної безпеки туристичної галузі в 
контексті регулювання туристичних відносин представляється першорядним для 
підтримки на достатньому для розвитку як туризму, так і національної економіки  
рівні національної безпеки [1]. 

За останні роки через трансформацію загроз та складових економічної безпеки 
як суб’єктів вітчизняної туристичної галузі, так і галузі в цілому виникає проблема 
підтримки необхідного рівня економічної безпеки. 

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні впливу структурних передумов 
конкуренції на забезпечення економічної безпеки  залежно від причин та 
інтенсивності її прояву.Сучасний стан соціально-економічного розвитку країни 
характеризуються перманентним зростанням загроз підприємницької діяльності в 
різних сферах національної економіки, що викликано обмеженістю дії інструментів 
держави щодо комплексного попередження та протидії економічної злочинності й 
порушень законодавства в сфері конкуренції [1].  

За офіційними даними протягом 2015–2017 років відбувся  спад кількості 
іноземців, які відвідали Україну в порівняні із громадянами України, які виїжджали за 
кордон, що призвело до створення негативного сальдо туристичних потоків. 
  

СЕКЦІЯ ІV.  ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
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Таблиця 1  
Туристичні потоки 

(осіб) 

  

Кількість 
громадян 
України, які 
виїжджали 
за кордон –
 усього2 

Кількість 
іноземнці в, 
які 
відвідали 
Україну – 
усього2 

Кількість туристів, 
обслугованих 
туроператорами та 
турагентами  –
 усього3 

У тому числі 

Іноземні 
туристи 

туристи-
громадяни 
України, які 
виїжджали за 
кордон 

внутрішні 
туристи 

2010 17180034 21203327 2280757 335835 1295623 649299 
2011 19773143 21415296 2199977 234271 1250068 715638 
2012 21432836 23012823 3000696 270064 1956662 773970 
2013 23761287 24671227 3454316 232311 2519390 702615 
20141 22437671 12711507 2425089 17070 2085273 322746 
20151 23141646 12428286 2019576 15159 1647390 357027 
20161 24668233 13333096 2549606 35071 2060974 453561 
20171 26437413 14229642 2806426 39605 2289854 476967 

*Складено за даними Державної служби статистики України 
 

За Індексом конкурентоспроможності у сфері подорожей та туризму 2017 року, 
який дозволяє оцінити конкурентоспроможність та визначитизагроз, Україна посіла 
88 місце із 140 країнсвіту і втратила 12 позицій в порівнянні із 2016 роком. 

 

 
*в дужках наведено кількість країн у рейтингу 

Рис. 1. Індекс конкурентоспроможності у сфері подорожей та туризму 2007-
2017 [3] 

 
Підвищення можливості виникнення загроз національної безпеки, в першу 

чергу, пов’язано із туризмом як складної системи економічних відносин між його 
суб’єктами, які відбуваються у межах  певного економіко-правового (легального) 
порядку, що утворюється за їх безпосередньою участю і зважаючи на економічні 
інтереси всіх суб’єктів [2]. 
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Туризм напряму впливає на економічну безпеку, оскільки стимулює економіку 
через створення робочих місць на основі розвитку транспорту, готелів та ресторанів, 
торгівлі,  культури тощо. 

З урахуванням відзначених вище тенденцій процес ринкових перетворень у 
вітчизняному туристичному комплексі економіки доцільно, за допомогою 
регуляторних заходів, спрямувати на підтримку й розвиток відносно сприятливої для 
конкуренції структури туристичної галузі [2]. 

Основними передумовами до розвитку партнерських відносин і механізму 
координації процесів управління відносинами в туристичній галузі має стати 
державно-приватне партнерство. Оскільки сфера застосування проектів ДПП 
єобмежена то можливість використання потенціалу підвищення національної 
конкурентоспроможності від такої взаємодії майже відсутній [1]. 

Ефективна взаємодія між державою і приватним бізнесом поширюється 
насамперед в інфраструктурних галузях. Партнерські відносини держави і приватного 
бізнесу органічно включаються у сферу виробництва суспільних благ на основі більш 
масштабного використання системи контрактних відносин що істотно доповнює а 
іноді й заміняє прямі владні механізми організації й управління в економіці [2]. 

Як засвідчує передовий досвід в інших галузях національної економіки зростає 
актуальність застосування механізму державно-приватного партнерства в 
туристичному комплексі, у рамках якого можуть бути запроваджені преференції для 
туристичних підприємств згідно з податковим та митним законодавством, що 
дозволить зміцнити економічні засади забезпечення безпеки держави шляхом 
утворення ефективних інститутів вітчизняних ринків, в т.ч. за рахунок застосування 
переваг кластерного об’єднання ресурсів та можливостей тощо. 

Тому партнерство держави й бізнесу сприятиме посиленню інноваційно-
інвестиційної спрямованості економічного росту в системі забезпечення економічної 
безпеки, що передбачає для досягнення цієї мети не тільки урахування заявлених 
вище пріоритетів туристичної  політики, а й забезпечення її балансу із політикою у 
сфері зміцнення економічної безпеки [1]. 
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ІННОВАЦІЙНІ  ВИКЛИКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
УКРАЇНИ 

 

Сучасні національні дискурси української економіки направлені на формування 
адекватної інноваційної політики, дієвої технологічної інфраструктури та ефективної 
НІС (національної інноваційної системи), яка, у свою чергу, акумулює зазначені 
потужності та мобілізує інтелектуальний потенціал нації. Але, не дивлячись, на 
прагнення повноцінно інтегруватися у глобальний інноваційний простір, Україна 
сьогодні стає осторонь світових техніко – технологічних процесів, що пояснюється 
низкою проблем та перепонів, які постають на її шляху до «економіки знань» або 
«нової економіки». 

Варто зазначити, що в країнах – гігантах в сфері науково – технологічного 
розвитку (США, країни ЄС, Японія, Китай) які є характерними представниками 
«нової економіки», ринкова капіталізація компаній - новаторів перевищує 
аналогічний показник компаній традиційних галузей більш ніж в три рази, при тому, 
що співвідношення чисельності зайнятих становить 1 до 40,7.[7] Для України 
логічним постає питання обліку інтелектуальної власності (ІВ) у вартості підприємств 
України, у зв'язку з чим вона практично занижена на 50-80%. Таким чином, внаслідок 
можливої приватизації, власники підприємств отримують відповідну додаткову 
вартість за рахунок об'єктів права ІВ на невраховану інтелектуальну складову, яка 
була створена колективом вчених та інженерів.[2] Їхня праця в процесі приватизації 
знецінюється, а держава при цьому може втратити потенційні фінансові надходження 
до бюджету. 

Частка нематеріальних активів у собівартості української продукції не 
перевищує 0,5-2%, що майже у 10-15 разів менше, в порівнянні з зазначеними вище 
країнами. 

Дана проблема пояснюється трьома чинниками: по-перше, на підприємствах 
відсутній інноваційний розвиток, який згодом перетворюється у «інтелектуальний 
голод» і панування, в більшій мірі, парадигми «закритих інновацій»; по-друге, 
підприємства не обтяжують себе подачею заявок на об'єкти ІВ для проведення їх 
експертизи та отримання охоронних документів; по-третє, відсутність прозорого 
ринку інтелектуальної власності, а також існування асиметричних умов конкуренції і 
поширення корупції в державі не сприяють інноваційному розвитку підприємств. 

Не менш важливою та негативною тенденцією для інноваційності української 
економіки є сировинна орієнтація. У зв'язку з цим в порівнянні з розвиненими в 
економічному сенсі країнами, фактичне місце України на світовому ринку науково-
технічних досягнень вважається незначним, незважаючи на те, що вона має значну в 
глобальному вимірі частку інтелектуального потенціалу. 

Історичний досвід індустріальних країн показує, що важливою рушійною 
силою в інноваційній системі грають державні інституції, роль яких полягає у 
створенні сприятливого клімату для функціонування бізнес – структур в даній сфері.  
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На жаль в Україні за всі роки незалежності не була побудована дієздатна 
модель розвитку економіки на інноваційній платформі. За 27 років існування 
української державності вищому керівництву країни не вдалося створити міцний  
ландшафт для комерціалізації технологій. 

Реальними показниками інноваційного розвитку країни, на нашу думку, 
виступають соціально - інноваційна готовність та технологічна обізнаність нації. 
Популяризації національних технологічних досягнень створює своєрідний плацдарм 
для їх впровадження та подальшу реалізацію.  

Інновації - це максимально швидке впровадження нових практик та технологій. 
Це не обов'язково високотехнологічні системи. Нам потрібно зрозуміти, що коли мова 
йде про інновації, повинні враховуватися всі процеси: від роботи з персоналом до 
технологій і алгоритмів, які безпосередньо використовуються у роботі. 

В більшості випадків, персонал українських компаній не готовий до сприйняття 
відповідних технологічних нововведень.[6] З одного боку, це знижує рівень 
оптимізації їх ресурсів, з іншого, у керівників цих компаній формується стереотип 
мінімізації витрат, оскільки інноваційні продукти коштують дорого та не 
виправдовують своєї ціни.  

Для України важливим є осмислення того, що саме інноваційне суспільство та 
його технологічна готовність виступають основою для формування ефективного 
механізму регулювання та розвитку НІС, інноваційного підприємництва і, в 
результаті - «нової економіки» та «економіки знань». 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Інноваційність є визначальною характеристикою сучасних науково-технічних, 

виробничих, соціально-економічних та усіх суспільних процесів. Від оволодіння 
інноваційними механізмами залежить розвиток України: чи рухатиметься вона в 
напрямі входження до числа розвинених країн, чи залишиться стагнуючою країною 
на узбіччі науково-технічного і соціального прогресу. Це пов’язано з загальними 
закономірностями суспільного розвитку, згідно з якими у світі відбувається перехід 
від переважно відтворювального до інноваційного типу розвитку. Вплив інновацій на 
соціально-економічний розвиток може призвести до радикальних структурних змін в 
економіці та суспільстві і значно вплинути на весь ланцюжок створення вартості: від 
постачальників до кінцевих користувачів. Важливим для підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняної економіки є перехід України на інноваційний 
розвиток.[3] 

Перехід до 
інноваційноїмоделіекономічногорозвиткупотребуєреалізаціїтрьохголовнихзавдань: 

 Розвитку конкурентоспроможного підприємницького сектора та його 
ядра  

 великих корпорацій, його здатності до концентрації і перерозподілу 
коштів у пріоритетні напрями; 

 слідування державним пріоритетам розвитку освіти, науки і технологій; 
 повноцінної інтеграції в глобальну інноваційну сферу, світову торгівлю 

наукоємними товарами та інтелектуальною власністю. 
Впровадження моделі інноваційного розвитку національної економіки (які 

функціонують в економічно розвинутих країнах) України суттєво ускладнює існуюча 
структура ВВП, бо головним джерелом валютних надходжень до державного 
бюджету залишаються гірничо-металургійний комплекс, частково харчова та 
переробна галузі, мінеральні продукти, хімічна промисловість . А власники цих 
виробництв до останнього часу фактично не здійснювали технологічну модернізацію 
промислових підприємств, оскільки й без цього мали певні конкурентні переваги на 
світових ринках за рахунок відносно дешевої робочої сили, сировини та 
енергоносіїв[2, с. 141]. 

Інноваційний розвиток України повинен базуватися на: 
 провадженні цілеспрямованої державної промислової та 
 інвестиційної політики, спрямованої на активізацію нововведень, як 
 пріоритетної складової загальної стратегії соціально-економічного 
 розвитку держави, забезпеченні єдності структурної та інноваційної 
 політики; 
 створенні сприятливих інституційних умов для інноваційної 
 діяльності в країні: правового забезпечення інноваційної діяльності 
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 з метою сприяння випереджувальному розвиткові науково-технологічної 
сфери; 

 пріоритетному розвиткові людського капіталу як основи майбутнього 
 постіндустріального суспільства [1-4]. 
Перехід до дієвої державної політики інноваційного розвитку України є одним 

із першочергових завдань державного управління. Стратегія втілення цієї політики 
має здійснюватися на системній і послідовній основі. Всі учасники інноваційного 
процесу мають бути зацікавлені в поєднанні їх інтересів і зусиль у створенні і 
застосуванні нових знань та технологій з метою виходу на внутрішній і зовнішні 
ринки з високотехнологічною продукцією. У реалізації цієї взаємодії і створенні 
таким чином економіки, заснованої на знаннях, роль державної влади є стрижневою. 
Тому для  забезпечення ефективного інноваційного розвитку економіки доцільно 
створити фонд сприяння формуванню малих підприємств у науково-інноваційній 
сфері: 

 запровадити мінімальні орендні ставки для малих інноваційних фірм; 
встановити квоти для малих інноваційних підприємств при формуванні 
держзамовлень на інноваційну продукцію;  

 створити керовану інноваційну модель розвитку країни шляхом 
затвердження національних пріоритетів, на основі яких необхідно започаткувати 
стратегічні програми розвитку, які об’єднають власні наукові розробки, власний 
кадровий супровід, вітчизняний виробничий сектор і бізнес.  

Ці програми мають ґрунтуватися на ресурсному і трудовому потенціалах 
України та забезпечити сталий, високотехнологічний розвиток економіки країни. 

Модернізація української економіки на засадах інноваційного розвитку мас 
забезпечуватися комплексним застосуванням усіх доступних важелів економічної 
політики та запобіганням конфлікту між їхніми впливами і вирішенням стратегічних і 
поточних завдань. За цих умов інноваційна стратегія як така, що за визначенням 
сприяє підвищенню рівня прибутковості національних підприємств, може стати 
реальним простором для багатогранної співпраці держави і бізнесу. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА  НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ  

 
Інвестиційна діяльність є основною передумовою для створення ефективної 

економіки та розвитку ринкових відносин в Україні. Стримування інвестиційної 
активності внутрішніх і закордонних інвесторів за рахунок сформованого 
несприятливого інвестиційного середовища веде до зниження загальних 
макроекономічних показників та зниженню ефективності всіх сфер економіки. Все це 
зумовлює необхідність аналізу сучасного стану інвестиційної діяльності в Україні, 
виявленню проблем та шляхів їх вирішення задля активізації інвестиційних процесів. 

Основа інвестиційної діяльності кожної країни визначається за обсягом прямих 
іноземних інвестицій та за інвестиціями в основний капітал. В свою чергу вони 
повинні підсилювати міжнародну інвестиційну позицію України та запобігати 
зростанню зовнішнього боргу, на сьогодні, ситуація в економіці країни протилежна – 
інвестиції скорочуються, а борги ростуть. 

За даними  Державної служби статистики України  у 2017 році в економіку 
України іноземними інвесторами з 76 країн світу вкладено                    1 630,4 
млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Обсяг залучених з початку 
інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу)  в економіку 
України на кінець року становив 39 144,0 млн.дол. США.   

Значна частини обсягів надходжень була спрямована до установ та організацій, 
що здійснюють фінансову та страхову діяльність – 26,1%  та підприємств 
промисловості – 27,3 % [1]. 

Серед основних країн-інвесторів можна виділити: Кіпр – 25,6 %, Нідерланди – 
16,1%, Російська Федерація – 11,7%, Велика Британія – 5,5%, Німеччина – 4,6%, 
Віргінські Острови (Британія) - 4,1%, і Швейцарія – 3,9% [1]. 

Обсяги освоєння капітальних інвестицій підприємств України у 2017 році 
склали на 412,8 млрд. грн. або  22,1 % більше від обсягу капітальних інвестицій за 
відповідний період 2016 року [1].  

Також за обсягами освоєння капітальних інвестицій серед сфер економічної 
діяльності у 2017 році виділяють: промисловість – 33,1%, будівництво – 12,3%, 
сільське, лісове та рибне господарство – 14,0 %, інформація та телекомунікації – 
4,1%, оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 
7,0%, транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 8,7%, 
державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування – 7,4% [1]. 
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Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, 
залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких у  
2017 році освоєно 69,9 відсотка капіталовкладень.  

Крім того, у рейтингу Глобального індексу конкурентоспроможності 2017/2018 
рр. Україна покращила свої позиції і зайняла 81 місце серед 137 країн світу, які 
досліджувались (у 2016/2017 рр. – 85 місце серед 138 країн) [1]. 

Отже, Україна залишається привабливою для інвестицій, водночас вона не 
знаходиться осторонь світових процесів, є достатньо інтегрованою у світове 
господарство і порушення макростабільності на зовнішніх ринках має свій відголос в 
Україні. 

Ситуація з досить незначними обсягами надходжень іноземних інвестицій в 
Україну погіршується результатами аналізу галузевої структури. Хоча в Україні в 
середньому третина іноземних інвестицій надходить у промисловість, однак в 
основному фінансуються низькотехнологічні галузі та виробництва               
(металургія, загальна хімія, харчова промисловість). Ще третина іноземних вкладень 
приходиться на фінансову діяльність, яка є необхідною для здійснення всіх видів 
господарської діяльності, не може розглядатися реальною основою добробуту країни 
у довгостроковій перспективі [2, с. 188-196]. 

Тому варто виділити основні фактори погіршення інвестиційних 
процесів: зниження фінансових можливостей бюджетів усіх рівнів, а також 
господарюючих суб’єктів та населення; недосконалість і часті зміни законодавчої і 
нормативно-правової бази; слабка розвиненість фондового ринку і ринку капіталів; 
відсутність системи страхування ризику інвесторів; нестабільна політична ситуація в 
країні [3, с. 82-88]. 

Інвестиційна діяльність в Україні потребує формування позитивного 
інвестиційного клімату. Актуальним на сьогодні є питання удосконалення правової та 
організаційної бази для підвищення дієздатності механізмів забезпечення 
сприятливого інвестиційного клімату й формування основи збереження та 
підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки.  

З метою активізації залучення іноземних інвестицій та внутрішнього 
інвестування необхідно здійснити заходи, які підвищили б інвестиційну 
привабливість підприємств, галузей, та держави в цілому. На сьогодні в Україні в 
цьому напрямі потрібно: покращити стабільність законодавчої бази та підтримувати 
правове поле для інвестування та розвитку державно-приватного партнерства; 
відстоювати рівні умови діяльності з вітчизняними інвесторами; забезпечити 
фінансування пріоритетних галузей економіки України, державну підтримку 
реструктуризації об'єктів господарювання з метою підвищення їх інвестиційного 
потенціалу; вдосконалити податкову політику  та сприяти формуванню системи 
страхування інвестиційних ризиків тощо. 

Одним із інструментів, що дозволить залучити в державний сектор економіки 
додаткові інвестиційні ресурси та сприятиме розвитку партнерських відносин 
держави та бізнесу, є державно-приватне партнерство (ДПП), яке сьогодні в умовах 
розвитку економіки нашої країни є актуальною формою співробітництва між 
державними та приватними партнерами, нагальною вимогою сьогодення [4-5]. 

Впровадження механізму ДПП сприятиме реалізації державної політики, 
орієнтованої на міжнародні стандарти та чітко спрямованої на підвищення соціальних 
стандартів життя населення. 
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Основними перевагами використання механізму ДПП для держави та 
суспільства [5], зокрема, є: 

- підвищення якості та своєчасності надання публічних послуг; 
- підвищення ефективності використання бюджетних коштів; 
- залучення додаткових фінансових ресурсів у створення/модернізацію 

інфраструктурних об’єктів; 
- підвищення зайнятості населення, стимулювання економічного зростання з 

широким використанням інновацій та сучасних технологій; 
- залучення всіх груп інтересів до реалізації стратегій соціально-економічного 

розвитку, посилення довіри та порозуміння у суспільстві. 
Отже, покращення  інвестиційних процесів в економіці  України вимагає як 

зваженої, всебічно обґрунтованої інвестиційної політики, так і формування дієвих 
механізмів державного регулювання інвестиційної діяльності з урахуванням 
особливостей поточного стану господарського розвитку. 
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УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ 
РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Успіх у фінансовій роботі підприємства здобувається ефективним розвитком 
сукупності усіх компонентів управління. Тому, у цьому напрямі ми будемо 
розглядати оборотні активисуб’єкта господарювання як системоутворюючий 
чинник.Оборотні активи – грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у 
використанні, інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом 
операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу. [1, 6] 

Cлід відмітити, що оборотні кошти–це сукупність матеріальних коштів і 
коштів, авансованих для створення та використання оборотних виробничих фондів і 
фондів обігу для забезпечення безперервного процесу виробництва та реалізації 
продукції.[2] Для більш детального розуміння кількості у ПП «ПЛАЗА кераміка» 
оборотних активів, проведемо відповідній аналіз. Згідно до НП(с)БО № 1 наявність у 
підприємства власних оборотних коштів за балансом визначається за формулою:[3] 

НВОК = БП1 – БА1,                                              (1) 
ДеНВОК– наявність власних оборотних коштів;БП1– підсумок розділу І 

пасиву балансу;БА1 – підсумок розділу І активу балансу. 
Таблиця 1 

Розрахунок НВОК у ПП «ПЛАЗА керамика», тис.грн. 

РозрахунокНВОК 
2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 
1546,9 – 7,7 = 
= 1539,2 

1688,5 – 6,8= 
= 1681,7 

1873,4 – 5,9= 
= 1867,5 

2023,5 – 5,0= 
= 2018,5 

3262,3 – 4,8= 
= 3257,5 

Згіднотаблиці 1, бачимо тенденцію зростання оборотних коштів з 2013 по 2017 
рік. Нестачі власних оборотних коштів на підприємстві не спостерігається впродовж 
п’яти років. Для більш детального аналізу слід розглянути оцінку змін власних 
оборотних коштів ПП «ПЛАЗА керамика» (табл. 2). 

Таблиця 2 
Аналіз власних оборотних коштів на приватному підприємстві«ПЛАЗА 

керамика» за 2013-2017 роки,тис.грн. 
Показники 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік Відхилення 

1. Власний капітал (І розділ пасиву 
балансу) 

1546,9 1688,5 1873,4 2023,5 3262,3 1715,4 

2. Кошти, прирівняні до власних - - - - - - 

3.Разом 1546,9 1688,5 1873,4 2023,5 3262,3 1715,4 

4. Необоротні активи 
(І розділ активу балансу) 

7,7 6,8 5,9 5,0 4,8 -2,9 

5. Наявність власних  об. коштів(ряд. 3 – 
ряд. 4) 

1539,2 1681,7 1867,5 2018,5 3257,5 1718,3 
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Згідно таблиці 2, бачимо аналогічну тенденцію зростання власного капіталу  за 
п’ять років на 1715,4 тис. грн. та тенденцію зменшення необоротних активів на 2,9 
тис. грн. У ході аналізу слід оцінити вплив факторів на зміну наявності власних 
оборотних коштів у 2013 – 2017 роках (табл. 3). [4] 

Отже, згідно таблиці 3, на протязі 2013 – 2017 рр. власні оборотні кошти 
підприємства збільшились на 1718,3 тис. грн. Це відбулось, загалом, за рахунок 
сплачення зареєстрованого капіталу у повному обсязі. 

Таблиця 3 
Аналіз факторів зміни власних оборотних коштів ПП «ПЛАЗА кераміка», 

тис. грн. 

 
 
 

Також спостерігається, що значення нерозподіленого прибутку коливається. 
Найбільше значення цього показника було у 2013 році (319 тис. грн.), потім, у 2014 
році він знизився до 268,7 тис. грн., у 2015-2016 роках знову зріс до 295,7 тис. грн. (на 
кінець 2016 року) та знову знизився у 2017 році до 262,3 тис. грн. Слід зазначити, що 
у 2017 р. порівняно з 2016 р. власні оборотні кошти зменшилися на 33,2 тис.грн. або 
на 1,01%. Це відбулося за рахунок зменшення власного капіталу на 33,4 тис. грн., або 
на 1,01%, та зменшення необоротних активів на 0,2 тис. грн.  

На основі зробленого аналізу, можна зробити висновок, що, у цілому, 
підприємство достатньо ефективно проводить управління стосовно оборотних 
активів. Але, сліднаголосити, що в умовах значної нестачі власних оборотних коштів, 
підприємства вимушені залучати для покриття своїх потреб у створенні оборотних 
активів інші джерела, головним чином – позичені.  

Фактори 
 

2013 
рік 

2014 
рік 

2015 
рік 

2016 
рік 

2017 
рік 

Абс. 
зміна 

Відн. 
зміна,% 

1. Власний капітал 1546,9 1688,5 1873,4 3295,7 3262,3 1715,4 110,9 
1.1.Зареєстрований 

капітал 3000 3000 3000 3000 3000 - - 

1.2.Додатковий капітал - - - - - - - 
1.3.Резервний капітал - - - - - - - 
1.4.Нерозподілений 

прибуток 319,0 268,7 293,6 295,7 262,3 -56,7 -17,7 

Неоплачений капітал 1772,1 1580,2 1420,2 - - - - 
1. Кошти, прирівн. до 

власних - - - - - - - 

3. Усього власного та 
прирівняного до нього 

капіталу 
1546,9 1688,5 1873,4 3295,7 3262,3 1715,4 110,9 

4.Необоротні активи, 
разом 7,7 6,8 5,9 5,0 4,8 -2,9 -0,38 

4.1.Незавершені 
капітальні інвестиції - - - - - - - 

4.2. Основні засоби 7,7 6,8 5,9 5,0 4,8 -2,9 -0,38 

5.Власні оборотні 
кошти (р.3–р.4) 1539,2 1681,7 1867,5 3290,7 3257,5 1718,3 111,6 
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Тому на певну звітну дату залишаються суми дебіторської і кредиторської 
заборгованості. На кінець 2017 року підприємство знизило дебіторську 
заборгованість за розрахунками і погасило у повному обсязі кредиторську 
заборгованість. Це відбулось за рахунок проведення такої діяльності: розроблено 
порядок стягнення заборгованості; заготовлено юристу списки дебіторів, борг яких 
перевищує більше 3-х, 6-ти і 9-ти. тис. грн.; кожного місяця (до 15 числа) 
аналізувалося виконання договорів щодо своєчасної оплати покупців. 

Отже, управління оборотними активами підприємства, контроль за станом 
дебіторської та кредиторської заборгованості в ринкових умовах стає вагомою 
характеристикою господарюючого суб’єкта щодо платоспроможності, 
конкурентоспроможності та, взагалі, ефективності його роботи. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 

Ефективне функціонування інфраструктури фондового ринку в країні 
забезпечують ефективне використання вільних фінансових ресурсів та стійкі темпи 
зростання економіки. Саме тому фондовий ринок залежно від ступеня розвитку 
виступає основним механізмом акумуляції, розподілу та перерозподілу вільних 
фінансових ресурсів серед всіх галузей економіки. Також варто зазначити, що в 
умовах несприятливої соціально-економічної ситуації в Україні поглиблення 
інтеграційних процесів, функціонування та розвиток оптимальної інфраструктури 
фондового ринку є важливими аспектами у забезпеченні економічної стабільності 
країни. Безперечно, в Україні сформовано принципи функціонування фондового 
ринку, а також прийнято ряд нормативно-правових та законодавчих актів, які 
регулюють діяльність учасників ринку, проте все ж таки результати його діяльності 
не задовольняють основних учасників та суспільство, а, як наслідок, ефективність 
функціонування є низькою. Саме тому формування оптимальної інфраструктури 
фондового ринку для його повноцінного функціонування сприятиме залученню в 
країну дешевих ресурсів, забезпечить створення надійно системи фінансування, а 
отже, приведе до утворення сприятливих умов для бізнесу. 

Розвинута інфраструктура фінансового ринку України – основна умова, яка є 
викликом сучасності. А ефективне функціонування фондового ринку дає можливість 
активного соціального і економічного розвитку країни та забезпечення фінансових 
потреб суб’єктів. Водночас ефективність фінансового ринку залежить від багатьох 
об’єктивних та суб’єктивних факторів, серед яких особливе місце займає створення 
інфраструктури, адекватної рівню економічного зростання та фінансових 
взаємовідносин. Інфраструктура фондового ринку України є атрибутом ринку в 
сучасному розумінні і в ролі комплексу взаємопов’язаних обслуговуючих структур, що 
забезпечують функціонування системи, кількісно та якісно відрізняється від країн з 
ринковою економікою. Тому, на думку науковців, під інфраструктурним середовищем 
слід розуміти сукупність сил, факторів, імпульсів, що активно діють на всіх учасників і 
визначають структуру й ефективність функціонування фондового ринку [1]. Без 
створення відповідного рівня розвитку інфраструктурного середовища фондового 
ринку неможливо досягнути бажаного рівня ефективності фінансової системи. 
Сучасний фондовий ринок існує як організована, багатокомпонентна та 
високотехнологічнасистема,щозабезпечуєоптимальніумовидляреалізаціїінвестиційнихп
ланівсуб’єктів, заснованих на цінних паперах. Отже, інфраструктура фондового ринку 
покликана з найменшими витратами як часу, так і коштів поєднати інтереси продавця 
цінних паперів та покупця в процесі обігу фондових інструментів[2]. Необхідно 
зазначити, що основними учасниками ринку цінних паперів, крім інвесторів, 
виступають емітенти, котрі для забезпечення ефективності власної діяльності, 
формуючи пропозиції фінансових інструментів, прагнуть залучити ресурси.  
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Водночас центральною ланкою інфраструктури фондового ринку, на яку 
покладені завдання оптимізації та регулювання взаємовідносин між елементами 
системи, є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Ця 
комісія як регулюючий та наглядовий орган державної влади веде реєстр професійних 
учасників фондового ринку. За допомогою реєстру НКЦПФР відслідковує стан 
розвитку фондового ринку України та забезпечує високу якість регулювання і 
контролю за діяльністю учасників фондового ринку [3]. 

Фондовий ринок в тій чи іншій країні характеризується насамперед 
показниками капіталізації, обсягом біржової торгівлі цінними паперами, кількістю 
цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах. Саме тому 
найважливішою ланкою інфраструктури фондового ринку є організатори торгівлі, а 
саме фондові біржі, діяльність яких спрямована на створення організаційних, 
технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення 
інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими 
інструментами за встановленими правилами, централізованого укладення і виконання 
договорів щодо фінансових інструментів, зокрема здійснення клірингу та розрахунків 
за ними, та вирішення спорів між членами організатора торгівлі [4]. 

Отже, фондовий ринок як складна економічна система постійно знаходиться 
під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів, а важливим показником його розвитку є 
обсяг зареєстрованих випусків цінних паперів. Це доводить, що поступове зростання 
загального обсягу випуску цінних паперів і є прагненням збільшити свою 
капіталізацію вітчизняними підприємствами та за допомогою цінних паперів 
залучити якомога більше інвестицій. Безперечно, Україна має достатній економічний 
потенціал для розбудови національного фондового ринку, але нині він не може бути 
повністю реалізований у зв’язку з несприятливою та нестабільною соціально-
економічною ситуацією в країні. Тому з урахуванням європейського законодавства та 
стандартів потрібно розвивати фондовий ринок країни, враховуючи, що 
імплементація європейських норм не тільки потребує затрат часу, але й спричиняє 
певні труднощі для суб’єктів ринку. Саме тому поетапне впровадження зазначених 
заходів щодо формування інфраструктури фондового ринку дасть змогу забезпечити 
ефективне її функціонування, а також створити сприятливе середовище для 
формування оптимальної інфраструктури фондового ринку України та його інтеграції 
у світовий простір [5]. 
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Страхові компанії в останні кілька років настільки стурбовані своїми 

проблемами і конкуренцією на ринку, що технологічна складова бізнесу займає 
далеко не перше місце в їх інтересах. Саме тому вітчизняний страховий ринок на 
впровадження IT-рішень звертає занадто мало уваги. Однак є страховики, які 
розуміють: за високими технологіями - майбутнє, але будувати це майбутнє потрібно 
вже сьогодні.  

Автоматизація страхування – це процес автоматизації бізнес-процесів 
страхових компаній, який дозволяє підвищити конкурентоспроможність компанії, 
скоротити витрати, поліпшити якість обслуговування клієнтів і підняти рівень 
ефективності продажів [1]. 

Нинi в Україні та у всьому світі успішно розвиваються цифрові інновації. До 
тепер не має чіткого визначення цього поняття, це визначення трактують по-різному, 
але у світовій практиці цифрові інновації у страховiй сферi  - це поєднування 
програмного забезпечення з автоматизацією, вдосконалення виробничої мережі, 
підвищення безпеки та надійності страховик послуг.  

Автоматизація в страхуванні, як і в будь-якій сфері, яка має справу з великою 
кількістю клієнтів – це об'єктивна необхідність. Причому, це не тільки продаж або 
врегулювання, це також всі бізнес-процеси. У США і Європі велика частина не 
операційних витрат страхової галузі припадає на підтримку і розвиток IТ-
інфраструктури. Це свідчить про розуміння страховиками важливості використання 
сучасних систем, які дозволяють підвищити ефективність продажів, удосконалити 
управління збитковістю [2].  

Електронне страхування – це запорука сьогодення. В першу чергу – це зручний 
сервіс. Впровадження електронних продажів зробить процес пролонгації договору 
страхування хвилинною справою, не виходячи з дому чи офісу. Конкурентна 
боротьба страховиків швидко призведе до створення online-сервісів врегулювання 
збитків. Зниження аквізиційних витрат страховиків призведе до зниження вартості 
страхування. 
Сервісиonlineперевірокдійсностідоговорівстрахуваннямаютьможливістьстрахувальни
купереконатися, що він купив не папірець, а страхове покриття. Безумовно, це 
призведе до зниження шахрайства з боку страховиків і агентів [1]. 

Автоматизація страхової діяльності це: 
- Розробка страхових продуктів, андеррайтинг; 
-  автоматизація фронт-офісу та бек-офісу; 
-   управління договорами прямого страхування; 
-   управління договорами перестрахування; 
-   ведення клієнтських даних; 
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-   врегулювання збитків і виплати. 
Автоматизація управління взаємовідносинами з клієнтами це: 
-   взаємодія з клієнтами; 
-   підтримка процесу продажів; 
-   робота call-центру; 
-   аналіз клієнтських даних; 
-   управління маркетинговими даними [3]. 
Результатом автоматизації будь-якого бізнес-процесу є збільшення показників 

конкурентоспроможності, підвищення якості сервісу при роботі з агентами і 
клієнтами, скорочення працевитрат. 

Таким чином процес автоматизації страхової діяльності при впровадженні 
нового програмного забезпечення або нових бізнес-процесів може мати позитивний 
результат при високому знанні предметної області, використанні в роботі 
накопиченого досвіду і передових технологій співробітниками компанії. 
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РОЗВИТОК ЦИФРОВИХ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

Розвиток сучасного свiту є динамічним процесом і розраховувати на успішну 
діяльність можуть лише ті підприємства, які здатні генерувати і успішно втілювати у 
практичну діяльність нові ідеї, нові рішення тощо. Тому саме інноваційний шлях 
розвитку, що орієнтується на довгострокову перспективу для формування 
конкурентних переваг підприємства, є досить важливим. Підприємствам необхідно 
орієнтуватися на інноваційний вектор розвитку. Оскільки в інтенсивних умовах 
розвитку, при високому рівні конкуренції та швидкості технологічних змін саме 
інновації є головною умовою економічного зростання. 

Завдяки використанню інновацій підприємства мають можливість стати 
лідерами у конкурентній боротьбі. Але досягнення заданої мети можливе лише за 
умови формування чіткої, досконалої та адаптивної системи управління інноваційним 
розвитком [1, с. 4]. 

Нинi в Україні тау всьому світі успішно розвиваються цифрові інновації. До 
тепер не має чіткого визначення цього поняття, це визначення трактують по-різному, 
але у світовій практиці цифрові інновації (digital technologies) - це поєднування 
програмного забезпечення з автоматизацією, вдосконалення виробничої мережі, 
підвищення безпеки та надійності експлуатації всього виробничого ланцюга. На нашу 
думку це поняття дуже обширне. Необхідно більш оптимально підійти до визначення 
сутності з точки зору економічного розвитку підприємства.  

На сучасних виробничих підприємствах приховані широкі можливості для 
оптимізації. Цей потенціал можна використати, якщо впровадити на підприємстві 
наскрізну діґіталізацію всіх виробничих процесів. Вона полягає у зборі даних про 
продукти, процеси та послуги, інтелектуальному управлінні, оцінці та доцільному 
застосуванні отриманих даних. Це можливо здійснити за наявності цифрових сервісів. 
Дігіталізація розрахована на підприємців і маркетологів, які замислюються про 
«цифрові» зміни в бізнесі. Для оптимізації продукції і виробництва використовується 
програмне забезпечення і моделювання. Впровадження результатів моделювання в 
реальні виробничі процеси в свою чергу сприяє перетворенню компанії в цифрове 
підприємство (Digital Enterprise). Сьогоденна глобальна тенденція в промисловості 
полягає в дігіталізації виробничих процесів, і дана концепція застосовується не тільки 
на серійних, але і на невеликих виробництвах. 

Треба розуміти , що використання цифрових інновацій це не революція - це 
еволюція. Тільки завдяки еволюції і досвіду можливе подальше застосування 
цифрових технологій, а послідовне використання інновацій дозволяє контролювати 
ризики в розумних економічних і технічних межах. Ось чому успішне впровадження 
дігіталізації у виробництво проводиться з використанням перевірених технологій, 
створених на перспективу з урахуванням інновацій [2]. 
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Цифровий розвиток передбачає виконання комплексу завдань, що позитивно 
вплинуть на економіку, бізнес, суспільство та життєдіяльність країни в цілому. 

Основними цілями цифрового розвитку є: 
- прискорення економічного зростання та залучення інвестицій; 
- трансформація секторів економіки в конкурентоспроможні та ефективні; 
- технологічна та цифрова модернізація промисловості та створення 

високотехнологічних виробництв; 
- доступність для громадян переваг та можливостей цифрового світу; 
- реалізація людського ресурсу, розвиток цифрових індустрій та цифрового 

підприємництва [3]. 
Незважаючинанаявністьзначногонауковогопотенціалутадосвідствореннятехнол

огічноскладноїпродукції, 
країназрокувріквтрачаєсвоїпозиціїнаринкахвисокотехнологічнихтоварівіпослуг, що у 
сучасному світі розвиваються найбільш динамічно. Ідея економіки, заснованої на 
знаннях, рушійною силою якої є цифрові інновації, в українському суспільстві була 
значною мірою дискредитована, зокрема, і через неефективні та непослідовні дії 
влади й анонсування заходів, які так і не було втілено в життя. В сучасних 
інформаційних умовах господарювання ефективна діяльність підприємств неможлива 
без цифрових інновацій. Щорічне оновлення цифрового потенціалу корпоративного 
розвитку вимагає своєчасного реагування та адаптації бізнес-процесів компаній 
шляхом відповідних технологічних трансформацій. Ігнорування підприємцями 
глобальних змін може призвести як до втрати лідируючих позицій на ринку, так і в 
цілому втрати споживачів, які оберуть інший підхід до процесу задоволення власних 
потреб [4-6]. 

Щоб бути успішним в епоху цифрової трансформації, важливо здобувати 
цифровий досвід. Організації, які мають цифрові інноваційні платформи, зможуть без 
великих зусиль задавати тренди у своїх бізнес-галузях. 
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УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ 
ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ 

 
Сьогодні всі основні сфери життєдіяльності суспільства розвиваються за 

рахунок інноваційних технологій. Інновації набувають усе більшого значення для 
підвищення конкурентоспроможності і стійкого зростання. Так, у розвитку 
торговельних підприємств усе більшого значення набувають інновації нематеріальної 
природи, які стосуються саме того, як просунути новий товар на ринок, сформувати 
стратегію розвитку підприємства, здійснити комунікації та взаємодії між 
співробітниками, сформувати структуру управління, які нові організаційні рішення 
застосувати, здійснювати підвищення кваліфікації кадрів та яким чином залучати 
фінансові ресурси. 

Діяльність підприємств торгівлі, з одного боку, сприяє поширенню та 
впровадженню інноваційної продукції, є каналом інформації щодо попиту на 
інновації та їх пропозиції. З іншого боку, інноваційний розвиток торговельних 
підприємств є основою як їх конкурентоспроможності та ефективності, так і сфери 
послуг та економіки в цілому, а їх висока інноваційна активність – це важлива умова 
задоволення суспільних потреб. 

Удосконалення розвитку інноваційної діяльності підприємств торгівлі 
неможливо без сучасних досягнень науки і техніки, втілених у нові технології, 
продукти, засоби комунікацій, нові методи технічного та організаційного управління, 
нові види послуг. Інноваційна стратегія сучасного торговельного підприємства 
полягає в тому, що його ефективний розвиток пов’язаний з отриманням переваги над 
конкурентами і збільшенням прибутку не стільки за рахунок маніпуляції цінами, 
скільки шляхом постійного оновлення номенклатури товарів та розширенням 
додаткових послуг [1].  

Серед основних напрямів інноваційної діяльності в торговельній галузі 
виділяють наступні: 

- нові технології, що дозволяють зменшити негативний вплив властивостей 
торгової послуги на реалізацію послуг і відкривають додаткові можливості 
диференціації стратегій у сфері послуг комерційних організацій; 

- інформаційно-комунікаційні технології для вивчення та врахування 
індивідуальних особливостей покупця, оцінки цінностей клієнта; 

- інформаційні технології, у тому числі Інтернет, що дозволяють взаємодіяти з 
клієнтом у будь-якому місці і в будь-який час. 

Інновації дозволяють підвищити ефективність процесу продажу, оптимізувати 
витрати; забезпечити покупця максимально можливим обсягом інформації про товари 
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і послуги; підвищити продуктивність роботи службовців; поліпшити показники 
фінансово-економічної діяльності; збільшити прибуток підприємства.  

Підприємство, що стало на інноваційний шлях розвитку, повинне 
функціонувати згідно з такими принципами [2]: 

- адаптивності – прагнення до підтримання певного балансу зовнішніх і 
внутрішніх можливостей розвитку (внутрішніх спонукальних мотивів діяльності 
господарюючого суб’єкта і зовнішніх, що генеруються ринковим середовищем); 

- динамічності – динамічне приведення у відповідність цілей і спонукальних 
мотивів (стимулів) діяльності підприємства (у тому числі його власників, менеджерів, 
фахівців, працівників); 

- самоорганізації – самостійне забезпечення підтримання умов функціонування, 
тобто підтримка обміну ресурсами (інформаційними, матеріальними, фінансовими) 
між елементами системи підприємства, а також між підприємством і зовнішнім 
середовищем; 

- саморегуляції – коригування системи управління діяльністю підприємства 
відповідно до змін умов функціонування; 

- саморозвитку – самостійне забезпечення умов тривалого виживання і 
розвитку підприємства (відповідно до його місії і прийнятої мотивації діяльності). 

За цими принципами має функціонувати і система управління інноваційним 
розвитком торговельного підприємства. 

Управління інноваційним розвитком орієнтоване на досягнення визначених 
цілей (завоювання більшої частки ринку, збільшення прибутку в поточному періоді 
чи в перспективі, забезпечення високих темпів сталого економічного розвитку і т. ін.) 
в умовах конкурентного середовища, коли цілі інших господарюючих суб’єктів 
можуть з ними не збігатися (і, як правило, не збігаються). Це протиріччя слід 
належним чином враховувати, узгоджуючи намічені цілі з можливостями їхнього 
досягнення. 

До основних функцій управління інноваційним розвитком торговельного 
підприємства відноситься [3]: 

- аналіз зовнішнього середовища і прогнозування його розвитку; 
- аналіз внутрішнього середовища підприємства і виявлення його інноваційного 

потенціалу; 
- вибір цільового сегмента ринку; 
- аналіз і кількісна оцінка ризику торговельного підприємства на етапах 

інноваційної діяльності і всього процесу в цілому; 
- виділення пріоритетних напрямків інноваційного розвитку; 
- формування організаційної структури управління інноваційним розвитком; 
- вибір джерела фінансування інноваційної діяльності; 
- контроль за виконанням заходів, спрямованих на реалізацію потенціалу 

інноваційного розвитку; 
- підготовка управлінських рішень про своєчасну зміну пріоритетів і пошук 

нових напрямів інноваційної діяльності. 
Методологічний підхід до вибору напряму інноваційного розвитку 

торговельного підприємства являє собою такі послідовні кроки: 
- визначення генеральної мети підприємства та бажаної позиції на ринку; 
- вибір інноваційного орієнтира; 
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- оцінка інноваційного потенціалу (визначення реальної й потенційної 
можливості реалізовувати інноваційну діяльність, а також слабкі місця на 
підприємстві, які потребують інновацій); 

- визначення конкурентоспроможності підприємства на ринку та ризикованість 
керівництва. 

Таким чином, найбільш ефективним засобом для вдосконалення розвитку 
інноваційної діяльності підприємств і переходу на якісно інший рівень розвитку 
української економіки в майбутньому може стати інноваційна активність самих 
підприємств, цілеспрямована зміна українського законодавства на підтримку малого 
та середнього бізнесу. 

Результати інноваційної діяльності, на нашу думку, дозволять поліпшити якість 
та розширити асортимент продукції і послуг; зберегти і розширити традиційні ринки 
збуту та створити нові; забезпечити відповідність сучасним правилам і стандартам; 
скоротити витрати на заробітну плату, матеріальні витрати, енерговитрати та ін. Слід 
також зазначити, що, на нашу думку, однією з основних умов для впровадження 
торгових інновацій є наявність ефективної системи маркетингу та збуту, що здійснює 
зв’язок підприємства з кінцевими споживачами з метою постійного виявлення нових 
вимог щодо якості реалізованих товарів і послуг та якості обслуговування. 
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ФОРМУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ 
ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ 

 

У сучасній економіці цінні папери та ринок цінних паперів є найважливішими 
складовими, які забезпечують ефективне функціонування всього ринкового 
механізму. Як сегмент фінансового ринку, ринок цінних паперів виконує функції 
акумуляції та переміщення капіталу від інвесторів до виробництва, забезпечує 
ефективне використання інвестиційних ресурсів.  Збереження слабких позицій 
України у фінансовій сфері є неприйнятним для українських учасників ринку цінних 
паперів з кількох причин - це складність та хаотичність державного регулювання, 
обмеженість фінансового потенціалу фактичних і потенційних інвесторів та недовіра 
до банківського сектора[1]. 

В Україні державні цінні папери через низьку ліквідність і дохідність та 
високий ризик не задовольняють повною мірою потреб інвесторів. А потенційні 
можливості населення, страхових компаній, пенсійних та інвестиційних фондів 
практично не використовуються. Загалом внутрішній ринок державних цінних 
паперів за інструментарієм, організаційною й інституційною структурою, 
інформаційною відкритістю поки що не відповідає міжнародним стандартам.  
Розвиток ринку акцій гальмується через незначний обсяг паперів у вільному обігу, 
недоліки у системі корпоративного управління, а також недосконалість валютного 
законодавства. Аналітики ринку зазначають, що операції, які проводять на фондових 
біржах України, зазвичай здійснюються з метою маніпулювання вартістю цінних 
паперів, що торгуються. Загальний обсяг торгів на організованому ринку у 2017 року 
становив 205 787,51млн грн. Обсяги торгів корелюються з активністю торгів за 
ОВДП. Укладення біржових контрактів відбувалось на 10 фондових біржах. Понад 
99% усіх торгів було здійснено на фондових біржах "Перспектива", "ПФТС" та 
"Українська біржа" внаслідок торгів з ОВДП. Найбільша кількість укладених 
біржових контрактів – на "Українській біржі" (близько 90% всіх контрактів). Розподіл 
торгів між фондовими біржами за останній місяць було змінено у зв'язку з 
посиленням активності торгів з ОВДП на "Українській біржі" [2]. 

Для вирішення проблемних питань і стимулювання подальшого розвитку ринку 
було розроблено комплексну програму розвитку фінансового ринку України до 2020 
року «Європейський вибір – нові можливості для прогресу та зростання». 
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Таблиця 1 
Загальні обсяги торгів на організаторах торгівлі протягом 2016-2017 років: 
Організатор 

торгівлі 
2016р. 2017р. 

млн. грн. % млн. грн % 
Перспектива 136 057,62 57,80 127 410,01 61,91 

ПФТС 93 719,20 39,81 64 337,74 31,26 
УБ 3531,20 1,50 13 412,22 6,52 

КМФБ 1 743,32 0,74 81,75 0,04 
Універсальна 252,09 0,11 399,20 0,19 

СЄФБ 59,09 0,03 - - 
УМВБ 21,71 0,01 - - 
УФБ 18,93 0,01 1,16 0,001 

ІННЕКС 1,98 0,00 145,43 0,07 
УМФБ - - - - 
Усього 235 405,14 100 205 787,51 100 

 
Її метою є створення фінансової системи, що здатна забезпечувати сталий 

економічний розвиток за рахунок ефективного перерозподілу фінансових ресурсів в 
економіці на основі розбудови повноцінного ринкового конкурентоспроможного 
середовища згідно зі стандартами ЄС. Стимулювання притоку інвестицій в економіку 
через інтеграцію фондового ринку та запровадження кращих світових стандартів і 
практик[3].  

Отже, для розвитку і зміцнення позицій українського фондового ринку 
необхідне вдосконалення правової та організаційної бази функціонування фондового 
ринку України, підвищення його технологічності та прозорості, що дозволить зробити 
ринок інвестиційно привабливим як для великих іноземних компаній, так і для 
широкого спектру приватних інвесторів. 
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ІНВЕСТИЦІЙНО – ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК, ЯК ОСНОВА 
ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 

 

Інвестиції й інновації — дві нерозривно пов'язані сфери економічної діяльності, 
що найбільшою мірою були і залишаються уражені кризою. В сучасних умовах 
склалася така ситуація, що інновації, які раніше здійснювалися за рахунок 
централізованих джерел, звелися до незначних величин, тоді як інвестиції, що 
володіли внутрішньою структурою, втратили її і стали невпорядкованими та 
неорганізованими, перетворилися тільки в короткострокові цілі інвесторів. Вихід з 
такого становища один — подолати економічну кризу. На нашу думку, це неможливо 
без ефективної інноваційно-інвестиційної політики, відновлення основних засобів на 
принципово новій, конкурентоспроможний основі. 

Необхідно зазначити, що на індустріальній стадії розвитку інвестиції 
виконують насамперед реінноваційну (відтворювальну) функцію; в результаті їх 
впровадження здійснюється здебільшого заміна зношених виробничих і 
невиробничих основних фондів, інколи - розширення виробничої бази. Але на  
постіндустріальній стадії розвитку інвестиції мають нести не лише матеріально-
речове, а й інтелектуальне та інноваційне «навантаження», тобто всі інвестиції мають 
бути інноваційно орієнтованими. Тому дослідження проблем поєднання інвестицій та 
інновацій становить неабиякий науковий інтерес. 

Під інвестиціями розуміємо грошові кошти, цільові банківські вклади, паї, акції 
та інші цінні папери, технології, машини, устаткування, ліцензії, в тому числі й 
товарні знаки, кредити, будь-яке інше майно або майнові права, інтелектуальні 
цінності, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інші види діяльності з метою 
отримання прибутку (доходу) і досягнення позитивного соціального ефекту. А під 
інвестиційною діяльністю, відповідно до закону, розуміємо будь-яку форму 
вкладення капіталу. [1] 

Учасниками інвестиційної діяльності можуть бути громадяни та юридичні 
особи України, інших держав, які забезпечують реалізацію інвестицій як виконавці 
замовлень або на підставі доручення інвестора. 

На жаль, попри численні обіцянки політиків про поліпшення інвестиційного 
клімату, Україна на сьогодні поки не є інвестиційно привабливою економічною 
державою [2]. Про це свідчать доволі скромні цифри іноземних капіталовкладень, що 
були здійснені з початку року – 2,618 млрд дол. США. Так, іноземний акціонерний 
капітал в Україні на 1 січня 2016 року становив 42,535 млрд дол., а станом на 1 
жовтня – 45,153 млрд дол. 

Якщо поглянути на інвестиційну статистику за регіонами, то лідером із 
капіталовкладень, залучених у 2016 році, безперечно, є місто Київ: станом на 18 
листопада до столиці були направлені 24,629 млрд дол. коштів з-за кордону, що 
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становить 54% всіх іноземних інвестиціій в Україні цього року./3/ Одним із 
перспективних напрямів для залучення інвестицій – як із внутрішніх, так і з зовнішніх 
джерел – є розвиток інвестування в інноваційну діяльність. 

Одним із найважливіших важелів для підтримки і подальшого динамічного 
розвитку економіки є механізм інвестування в нові технологічні виробництва. 
Сучасна діяльність комерційного банку має бути тісно пов'язана з розробкою і 
реалізацією інвестиційної експансії у сферу інновацій і нових високотехнологічних 
виробництв і розробок, що не мають ані національних, ані світових аналогів. 

Чіткий аналіз всіх стадій інвестиційного кредитування повинен бути основою 
банківської підтримки зростання економіки. Проблемою інвестиційно-інноваційного 
забезпечення економіки за допомогою та участю банківського сектора в Україні 
займаються такі вчені, як В. Геєць , М. Денисенко, Т.Майорова, А. Музиченко, О. 
Сугоняко, М. Савлук , О. Барановський, Й. Шумпетер. /5/ 

Специфічний зміст інновації становлять зміни, а основною функцією 
інноваційної діяльності є функція зміни. Термін "інновація" взагалі – це кінцевий 
результат впровадження нових технологій з метою зміни об'єкту управління й 
отримання економічного, соціального, екологічного, науково-технічного або іншого 
ефектів. Неправомірно в поняття "інновація" включати розробку інновації, її 
створення та впровадження. Ці етапи відносяться до інноваційної діяльності як до 
процесу, результатом якого можуть бути нові технології або інновації. 

У 2015р. інноваційною діяльністю в промисловості займалися 824 
підприємства, або 17,3% обстежених промислових. Основним джерелом 
фінансування інноваційних витрат залишаються власні кошти підприємств – 13427,0 
млн.грн (або 97,2% загального обсягу витрат на інновації). Кошти державного 
бюджету отримало 11 підприємств, місцевих бюджетів – 15, загальний обсяг яких 
становив 589,8 млн.грн (0,7%); кошти вітчизняних інвесторів отримали 9 
підприємств, іноземних – 6, загалом їхній обсяг становив 132,9 млн.грн (1,9%); 
кредитами скористалося 11 підприємств, обсяг яких становив 113,7 млн.грн. (0,8%). 
На сьогоднішній день безумовним лідером за масштабами поширення інновацій є 
США, на їх частку доводиться близько 60% всіх технічних інновацій в світі. В даний 
час 90% продукції, що продається на ринку США, є інноваційною і тільки 10% – 
традиційної, що надійшла на ринок більше як 5 років тому /4/. 

Ефективне управління фінансовим забезпеченням інноваційного розвитку 
передбачає здійснення певної фінансової політики, критичною складовою якої є 
пошук достатніх обсягів фінансових ресурсів. Структура системи фінансового 
забезпечення інноваційного розвитку економіки безпосередньо визначається 
структурою інноваційної системи економіки, типом економічного розвитку, 
інституційними властивостями економічної системи тощо. Будь-які інновації стають 
ключовим чинником розвитку для більшості підприємств за умов базування на 
попередніх наукових дослідженнях. Сьогодні зростає кількість наукових праць, 
досліджується інноваційна діяльність. У більшості з таких досліджень акцент 
робиться на змісті інноваційних процесів, пов'язаних з поліпшенням всього 
виробничо-господарського потенціалу підприємства. 
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Зараз у світі багато вільних грошей та інвесторів, які горять ідеями і готові 
вкладати величезні суми в роботу, але для того, щоб ці гроші прийшли саме в Україні, 
потрібні рівноцінні зусилля з нашого боку. Якщо ми не будемо працювати над 
поліпшенням інвестиційного клімату та створенням умов для розвитку бізнесу в 
нашій країні, то навіть заяви таких відомих людей, як  Дж.Сорос, не зможуть змінити 
ситуацію.  

Щоб підняти економіку, потрібно, в першу чергу, адекватні дії уряду країни і 
перехід до справжніх практичних реформ. У найближчій перспективі  з метою 
активізації інвестиційного клімату  в Україні повинні бути реалізовані ряд заходів:  
забезпечення публічності інвестиційної політики з боку держави; створення 
комфортних умов іноземним інвесторам;  зняття бар'єрів входу на ринок капіталів; 
послаблення режиму втручання та тиску на бізнес;  усунення колізійних протиріч у 
вітчизняному інвестиційному  законодавстві;  лібералізація  інвестиційного ринку.  
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ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ 

ІНСТРУМЕНТІВ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

У сучасних економічних умовах суб’єкти господарювання самостійно 
планують і здійснюють фінансово-економічну діяльність. При цьому найбільша увага 
приділяють забезпеченню і прогнозуванню можливостей економічного зростання, що 
є неможливим без визначення таких базових характеристик, як платоспроможність 
або фінансова стійкість. 

Безперечно управління фінансовою стійкістю є одним із основних елементів 
фінансового менеджменту на підприємстві та необхідною передумовою стабільного 
розвитку підприємства. Тому саме зараз, у час підвищення процесів глобалізації в 
економіці, забезпечення фінансової стійкості та ефективне управління цим процесом 
є одним із пріоритетних завдань. 

 Тому, саме система управління фінансовою стійкістю підприємства є 
головною ланкою всієї діяльності, а так як на сьогоднішній день в умовах кризи і 
соціально-політичної нестабільності підприємствам важко тримати рівень фінансової 
стійкості, то визначення механізму управління нею є досить актуальним питанням. 

Механізм забезпечення фінансової стійкості слід визначити як систему форм, 
методів, прийомів, важелів, норм і нормативів, а також нормативно-правового, 
інформаційного, програмно-технічного та кадрового забезпечення, за допомогою 
яких на підприємстві досягається такий стан фінансових ресурсів, їх формування, 
розподілу та використання, що дозволяє підприємству розвиватися на основі 
зростання прибутку та капіталу при збереженні платоспроможності та 
кредитоспроможності в умовах допустимого рівня ризику (талб. 1) [1]. 

Таблиця 1 
Механізм управління фінансовою стійкістю підприємств[2, с. 679] 

№ Складова механізму  Інструменти складової 
1. Елементи забезпечення Інформаційно-аналітичне 

Програмно-технічне 
Нормативно-правове 
Кадрове 

2. Аналіз політики управління підприємством Політика управління обсягами діяльності 
Політика управління активами 
Політика управління капіталом 
Політика управління грошовими потоками  

3. Вибір інструментів управління фінансовою 
стійкістю підприємства 

Стратегія управління фінансовою стійкістю 
Методи управління фінансовою стійкістю 

4. Управління ризиком Виявлення ризику 
Вимірювання ризику 
Контроль ризику 
Моніторинг ризику 
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Здійснювати управління фінансовою стійкістю необхідно з врахуванням 
ризиків, зумовлених науковим прогресом, нестабільністю політичної ситуації, 
зростанням конкуренції на товарних і фінансових ринках. Велика ймовірність 
виникнення «стратегічних несподіванок» призводить до виникнення ризику, 
зниження фінансової стійкості[3]. 

Стратегічне управління фінансовою стійкістю підприємства залежить від типу 
фінансової політики, що застосовується на підприємстві, оскільки від неї залежить 
допустимий рівень ризику і рентабельності, а також цільові показники фінансової 
стійкості. 

Реалізуючи консервативну фінансову політику, підприємство при управлінні 
структурою джерел фінансування віддає перевагу власним джерелам фінансування, 
що обумовлює недостатній рівень рентабельності активів через відсутність ефекту 
фінансового важеля і високої ціни капіталу. Результатом даної фінансової політики є 
мінімізація втрати фінансової стійкості, однак в результаті недостатнього 
фінансування інвестиційної діяльності можливе зниження конкурентоспроможності 
продукції. Для збереження фінансової стійкості в довгостроковому періоді важливо 
регулювати відпускні ціни на готову продукцію шляхом мінімізації постійних витрат 
підприємства, а також активізувати заходи щодо просування продукції.  

При проведенні помірної політики управління фінансами досягається 
позитивний ефект фінансового важеля, який обумовлює достатню фінансову стійкість 
підприємства і знижує середньозважену вартість капіталу. В умовах помірної 
політики управління фінансами підприємства отриманий прибуток спрямовується на 
інвестиційні проекти та створення резервних фондів. Даний тип політики є 
оптимальним, оскільки забезпечує досягнення цілей фінансового менеджменту з 
оптимальним рівнем ризику втрати фінансової стійкості і створює можливість 
формування запасу фінансово міцності на випадок несприятливого впливу зовнішніх 
факторів.  

Характерна особливість агресивної політики управління фінансами полягає в 
низькій фінансової стійкості підприємства, а під впливом негативних внутрішніх або 
зовнішніх факторів вона може призвести до банкрутства. При управлінні фінансовою 
стійкістю доцільно здійснювати реструктуризацію заборгованості, ранжувати 
інвестиційні проекти за ступенем релевантності та реалізовувати їх у цій 
послідовності. Вивільнені фінансові ресурси доцільно спрямувати на збільшення 
обсягу власного капіталу підприємства з метою підвищення фінансової стійкості. 

До напрямів забезпечення фінансової стійкості інструментами тактичного 
фінансового менеджменту можна віднести вибір цільової структури фінансування 
оборотних коштів, встановлення принципів оптимізації політики управління 
витратами (обґрунтованості, мінімізації, планування), який дозволяє уточнити заходи 
щодо досягнення цільової фінансової стійкості підприємств. 

Для підвищення фінансової стійкості підприємству необхідно вишукувати 
резерви по збільшенню темпів нагромадження власних джерел, забезпеченню 
матеріальних оборотних засобів власними джерелами. Крім того, необхідно 
знаходити найбільш оптимальне співвідношення фінансових ресурсів, при якому 
підприємство, вільно маневруючи грошовими коштами, здатне шляхом ефективного 
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їх використання забезпечити безперебійний процес виробництва та реалізації 
продукції, а також витрати по його розширенню та оновленню. 

Отже, можна стверджувати, що за умови використання інструментів 
фінансового менеджменту для підвищення фінансової стійкості, будь-яке 
підприємство може покращити свою фінансову стійкість, що в свою чергу позитивно 
вплине не лише на загальний фінансовий стан підприємства, але і на його діяльність в 
цілому. 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ 
ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ 

 
Досвід побудови  фінансових ринків  латиноамериканських країн і Росії не 

може бути кращим прикладом для України, оскільки неможливо впроваджувати 
однакові засоби боротьби з фінансовою кризою у всіх країнах. Коли 
світові ринки дедалі більше інтегруються, координація їхньої діяльності й 
забезпечення інституційних основ функціонування залишається національним 
пріоритетом. Оздоровлення фінансового ринку України нині вимагає розробки 
науково обґрунтованої стратегії випуску і обігу державних цінних паперів, що 
базується на довготермінових конструктивних інтересах держави. 

Підвищення конкурентоспроможності українського фондового ринку і 
цивілізована інтеграція до міжнародних ринків капіталу повинні стати пріоритетами 
державної політики на фондовому ринку України [1]. 

        Аналіз ринку цінних паперів дає зрозуміти, що існує низка проблем, які не 
дозволяють ринку цінних паперів України нормально функціонувати та розвиватись. 
Негативними чинниками на ринку цінних паперів є такі:  

 недостатня прозорість ринку цінних паперів України; 
 нерозвинений ринок корпоративних цінних паперів; 
 здійснення операцій переважно на позабіржовому ринку; 
 низька ліквідність, що зумовлено значною недовірою населення до 

інструментів, до вітчизняних інвестиційних управляючих і до українських 
"маніпуляційних" бірж загалом; 

 неможливість конкурувати на іноземну ринку цінних паперів та слабка 
інтеграція українського ринку цінних паперів до міжнародних; 

 відсутність сталої стратегії економічного розвитку загалом, так і ринку 
цінних паперів зокрема; 

 недосконале законодавство, що «відлякує» іноземних та вітчизняних 
інвесторів; 

 обмеженість інструментів на вітчизняному ринку цінних паперів; 
 дефіцит внутрішніх грошових коштів для здійснення інвестицій [2]. 
Доцільно було б здійснити такі кроки:  
- підвищити вимоги щодо надання інформації емітентами, особливо до тих 

компаній, які вже офіційно зареєстровані та працюють на фондовому ринку; 
- у практиці функціонування ринку дотримуватися принципів 

електронного документообігу;  
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- законодавчо врегулювати проблеми використання інсайдерської 
інформації, зокрема питання відповідальності за розголошення та/або незаконне 
використання інсайдерської інформації;  

- підвищити вимоги до відповідальності за надання неправдивої 
інформації, або за невчасне надання необхідної інформації;  

- забезпечити дотримання світових стандартів фінансової звітності, 
зокрема щодо результатів діяльності компаній-емітентів.  

       Водночас, необхідно також законодавчо врегулювати діяльність засобів 
масової інформації, незалежних інформаційних та аналітичних агентств, які 
висвітлюють інформацію про учасників ринку та їх діяльність. Врахування та 
введення в дію наведених вище пропозицій дасть змогу суттєво підвищити 
ефективність функціонування ринку цінних паперів України, а саме: наситити ринок 
новими учасниками та фінансовими інструментами, збільшити капіталізацію ринку, 
залучити іноземний капітал, забезпечити високу ліквідність, підняти інвестиційну 
привабливість ринку тощо [3]. 
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ФУНКЦІЇ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
 

Ринок цінних паперів (РЦБ) надає економічним суб'єктам широкий набір 
високоліквідних фінансових інструментів, що задовольняють найрізноманітнішим 
запитам як тих, хто потребує залучення капіталу, так і тих, хто прагне вигідно 
розмістити тимчасово вільні грошові кошти.  

За своїм економічним змістом РЦБ являє собою інституційний і 
функціональний пристрій для обміну фінансовими інструментами, які виникають як 
продукт системи відносин співволодіння і позики між економічними суб'єктами, 
оформлених у вигляді цінних паперів [1]. 

Найважливішими функціями, реалізованими РЦБ, є: 
 інвестиційна, що складається в акумуляції заощаджень, що знаходяться у 

різних економічних суб'єктів, і перерозподілі їх у вигляді інвестицій в найбільш 
ефективні галузі економіки; 

 інформаційна, яка проявляється у двох аспектах: 
- РЦБ являє собою ринковий механізм ціноутворення на власність у вигляді 

бізнесу, ринкові курси цінних паперів служать індикатором вартості бізнесу; 
 - Стан РЦБ корелює з рівнем ділової активності в економіці і в свою чергу на 

нього впливає; 
 перерозподілу ризиків, яку виконує терміновий сегмент РЦБ, 

представлений форвардними, ф'ючерсними, опціонними та своп-контрактами, 
використовуваними для зниження невизначеності майбутніх цін на фінансові активи; 

 спекулятивна, яка виражається в можливості для учасників РЦБ 
отримувати дохід від вкладень капіталу в цінні папери у вигляді диференціальної 
прибутку [2]. 

Крім основних РЦБ виконує також і ряд допоміжних функцій. Це підвищення 
ліквідності боргу, регулювання грошово-кредитної сфери, перерозподіл власності, 
зміна форми власності та ін. 

Функція підвищення ліквідності боргу проявляється в тому, що борг, 
оформлений у вигляді облігацій та інших боргових цінних паперів, виявляється більш 
ліквідним, ніж борг, оформлений із застосуванням інших фінансових інструментів, 
відмінних від цінних паперів, наприклад у вигляді кредитних банківських договорів. 
Це пов'язано з тим, що кредитор, який є власником облігацій, в будь-який момент 
може отримати відшкодування боргу, продавши їх на ринку. 

Регулююча функція РЦБ пов'язана в основному з ринком державних цінних 
паперів. Державні цінні папери є одним з інструментів, за допомогою якого 
центральні банки різних країн реалізують свою грошово-кредитну політику в частині 
регулювання обсягу грошової маси, що знаходиться в обігу. 
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Функція перерозподілу власності передбачає насамперед, перерозподіл 
власності на складні види активів, до яких належать, наприклад, бізнес-активи. Цей 
процес опосередковується такими цінними паперами, як акції. 

В інституціональному плані РЦБ представлений інфраструктурою, під якою 
розуміється сукупність різноманітних учасників ринку і використовуваних ними 
технологій, що взаємодіють один з одним і забезпечують виконання ринком його 
функцій. Всіх учасників РЦБ можна умовно розбити на чотири групи: емітенти, 
інвестори, професійні учасники, органи регулювання і контролю [3]. 
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СТАН ТА РОЗВИТОК РИНКУ ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

(ДЕРИВАТИВІВ) В УКРАЇНІ 
 

На сучасному етапі економічного розвитку ринок похідних цінних паперів є 
важливою складовою світового фінансового ринку та ринку фінансових послуг. 
Функціонування строкового ринку сприяє вдосконаленню процесу управління 
ризиками, що в свою чергу активізує учасників ринку фінансових послуг та 
перетворює фондовий ринок в основне джерело розміщення капіталів. [2] 

В Україні ринок деривативів перебуває у фазі становлення та супроводжується 
такими основними проблемами, як недостатні обсяги торгівлі та досить обмежений 
спектр похідних цінних паперів, що використовуються як засіб хеджування. Саме 
тому актуальною залишається проблема використання похідних цінних паперів 
суб’єктами господарювання з метою мінімізації ризиків їх діяльності, що сприятиме 
збалансованості  руху капіталів та виведенню фінансових відносин на новий рівень 
розвитку.[1] 

Оскільки одним з найбільш дієвих інструментів мінімізації ризиків є 
деривативи, то багато компаній і фінансових  інститутів здійснюють операції з 
форвардними, ф’ючерсними та опціонними контрактами. Вони є ефективними 
інструментами зниження процентного, валютного, цінового, кредитного та інших 
фінансових ризиків. 

Можна виділити такі основні причини використання деривативів для 
економічних агентів: 

– можливість хеджування, за якого валютні деривативи використовуються для 
страхування валютних ризиків – можливих збитків та додаткових втрат при 
проведенні зовнішньоторговельних валютних чи інших операцій у зв’язку зі зміною 
курсу іноземної валюти; 

– можливість використання деривативів як інструментів спекуляції, що полягає 
у формуванні певних очікувань на основі прогнозування майбутнього та 
використання їх для одержання прибутку від різниці в ціні продажу та купівлі товарів 
чи фінансових інструментів. При цьому, за нормальних умов спекуляція є 
стабілізуючим фактором, що сприяє згладжуванню цін та підвищує ліквідність ринку; 

– можливість здійснювати арбітражні операції, зокрема через операції купівлі-
продажу валюти з метою отримання прибутку, що сприяє короткостроковому 
вирівнюванню курсів на різних валютних ринках [3]. 

Як бачимо, використання деривативів сприяє розміщенню і мобілізації 
фінансових ресурсів, дає змогу ефективно управляти ризиками, а також здійснювати 
спекулятивні операції. 

Оскільки ринок деривативів в Україні є доволі молодим сегментом фінансового 
ринку та представлений ф’ючерсними контрактами, опціонами та опціонними 
сертифікатами [4], то їхній обсяг торгів на ринку цінних паперів є досить мізерним. 
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Загалом, розвитку ринку деривативів в Україні перешкоджає досить значна 
кількість проблем. Це, зокрема, відсутність чіткого і системного законодавчого 
регулювання в цій сфері, наявність обмежень щодо кількості базисних активів 
(дозволяється лише три види базових активів: цінні папери, товари або кошти, а 
також відсутні непокриті деривативи). Також існують обмеження щодо емітентів 
деривативів. Так, емітентами опціонів можуть бути тільки юридичні особи – торговці 
цінними паперами, які є членами фондових бірж чи торгово-інформаційних систем, 
що повинні відповідати обов’язковим нормативам достатності власних коштів та 
іншим показникам [1]. Крім того ринок деривативів характеризується низьким рівнем 
ліквідності і, разом з тим, значним рівнем спекулятивної діяльності, що пов’язано з 
високою волатильністю цінних паперів, які перебувають в обігу. 

Оскільки ліквідність є ключовою ознакою будь-якого організованого ринку, то 
формування її оптимального рівня є важливою передумовою, що забезпечить інтерес 
інвесторів до ринку. Ліквідність ринку деривативів, як і фондового ринку, 
забезпечується шляхом збільшення обсягу укладених угод. Це досягається за рахунок 
збільшення учасників ринку деривативів, збільшення кількості угод та забезпечення 
багаторазового перепродажу цінних паперів. Цьому, відповідно, сприяє процедура 
лістингу, за допомогою якої визначається перелік вимог щодо кількості та якості 
цінних паперів з метою забезпечення достатньої ліквідності. Внаслідок цього 
лістингові цінні папери мають певні переваги, оскільки фондова біржа гарантує їх 
якість і вони є більш привабливими та менш ризиковими для інвесторів. Таким 
чином, включення похідних цінних паперів до процедури лістингу гарантуватиме їх 
надійність та сприятиме підвищенню ліквідності ринку. 

Не менш важливою проблемою, яка гальмує розвиток вітчизняного ринку 
деривативів та потребує негайного вирішення є відсутність чіткого законодавства в 
регулюванні біржового ринку.  

Також можна виділити основні тенденції на ринку деривативів: 
- глобалізація ринків і пов’язані з нею різке загострення конкуренції та зміна 

структури проведення торгів цінними паперами; 
– тенденція до консолідації, що виявляється у формах горизонтальної та 

вертикальної інтеграції бірж на світовому біржовому ринку деривативів [5]; 
– зростання ринків (зростання світового ринку деривативів; обсяг 

позабіржового ринку похідних фінансових інструментів у 2014 р. у 9 разів перевищив 
обсяг світового ВВП) і розширення спектра похідних інструментів, а також зміна їх 
відносної ролі та істотне розширення складу учасників; 

– поступова втрата функції хеджування ризиків своїх лідируючих позицій. 
Таким чином, кожна країна світу повинна створювати ефективний розвинений 

фінансовий ринок і такий його сегмент, як ринок деривативів, щоб стати гідним 
конкурентом на світовому фінансовому ринку.[6] 

Отже, останніми роками світова економіка переживає значне зростання, 
зміцнення єдності та посилення ролі ринку деривативів, як частина світового ринку 
позичкового капіталу сектора світової економіки вона стрімко розвивається. Серед 
основних факторів, що визначають розвиток сучасних ринків боргових ринків 
капіталу загалом та його похідні зокрема, можна виділити такі, як просування у сфері 
інформаційних і комунікаційних технологій, глобалізація світових ринків, посилення 
конкуренції на ринку фінансових послуг, інноваційний процес в усіх сферах 
фінансової діяльності, підвищення ролі нетрадиційних операцій і підвищений попит з 
боку інституціональних інвесторів. Ці інструменти дають змогу як інституційних та 
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індивідуальних інвесторів хеджувати всі ризики щодо їх поділу або злиття, передачі 
або прийняття. Ринок деривативів — це високорозвинена система, але її формування 
ще не завершене. Серед основних причин динамічного розвитку ринку деривативів на 
сьогодні можна виокремити як загальні, так і специфічні бізнес-фактори. Таким 
чином, можна зробити висновок, що безпрецедентне зростання ринків похідних 
фінансових інструментів було зумовлене не тільки циклічними факторами, 
пов’язаними із загальною нестабільністю світової економіки, а й його структурними 
чинниками. 

 
Список використаних джерел: 

1.Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 No348015 
[Електронний ресурс].–Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3480-15. 

 2. Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми 
деривативі: Постанова Кабінету Міністрів Українивід 19.04.1999 No 632-99-п 
 [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/632-99-%D. 

3. Абасова К. Валютні деривативи в Україні: стан та перспективи [Електронний 
ресурс] / К. Абасова // Вісник Національного банку України. – 2014. –Режим доступу 
до ресурсу: file:///C:/Users/Olena/Downloads/Vnbu_2014_9_5%20 (7).pdf 

4.Річний звіт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. – 2015. 
– С. 128. 

5.ПарандійО.Ризики та втрати у торгівлі деривативами / О. Парандій // 
РинокціннихпаперівУкраїни.—2013.—No1–2.—С.77–82. 

6.Хома І.Б., Угринюк О.Г. Стаття «Young Scientist» • № 5 (45) • May, 2017. 
 

  



Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Трансформація фінансової системи та обліку в умовах інноваційної глокалізації національної економіки»  

 

  
159 

Гура О.Л. 
к.е.н., доцент,  

Одеський  фінансово-економічний коледж КНТЕУ 
м. Одеса, Україна 

Хомишин П.І., 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр», 

Щеглова І.А. 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр», 

Одеський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
м. Одеса, Україна 

 
КРИПТОВАЛЮТА ЯК ЗАСІБ ІНВЕСТУВАННЯ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ 
 
За останнє століття в нашому суспільстві пройшла велика кількість змін, 

більшість з яких пов’язана із розвитком нових технологій, не бачених раніше. Певні 
новинки, технології, захопили кожний сегмент нашого суспільного, економічного, 
життя. Все еволюціонувало, і гроші у тому числі. Все більше і більше у світі почали 
набирати популярності електронні розрахунки через різноманітні банківські операцій. 
Але всі вони були під контролем держави, і за допомогою тих або інших важелів саме 
держава могла контролювати всі грошові потоки на території своєї країни. Поки не 
було створено криптовалюту. 

Криптовалюта — це найприбутковіший і тому найпривабливіший актив 2017 
року. На хвилі зростання провідних криптовалют інвестори могли заробити 
буквально за 3-4 місяці більше 300% прибутку.  

За кілька років їх існування ми дізналися про безліч різноманітних 
криптовалют. Цей перелік постійно збільшується. Деякі валюти з’являються і 
зникають, а є і ті, які тривалий час функціонують і відомі нам зараз. Ось 
найпопулярніші в світі кріптовалюти: 

• Bitcoin, BTC (биткоин). 
• Litecoin, LTC (лайткоин). 
• Peercoin, PPC (пиркоин). 
• QuarkCoin, QRK (кварккоин). 
• Feathercoin, FTC (фезеркоин). 
• Protoshares, PTS (протоакции). 
• Namecoin, NMC (неймкоин). 
• Worldcoin, WDC (ворлдкоин). 
Це лише невелика частина всіх існуючих криптовалют. У період з 2008 по 2015 

рік налічується близько 600 найменувань активних і вже віджили себе цифрових 
грошей. 

Найпопулярніша валюта Bitcoin потрапила в безліч новин, але деякі люди 
вважали, що її час минув, коли спостерігався спад курсу. У період з 2013-1014 роки 
відбулися серйозні зміни курсу, але потім він знову знизився і був майже стабільним 
весь 2015 рік, але вже в кінці року графік почав різко збільшуватися. Ще зовсім 
недавно можна було придбати Биткоины майже по 250$, а тепер вони коштують 443$ 
і це ще без урахування того, наскільки зріс курс долара по відношенню до гривні.   

Біткоін залишається найпопулярнішою і самою дорогою криптовалютою в 
світі, але при бажанні ви можете створити власні цифрові гроші - якщо знайдете на це 
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кошти (криптографічне шифрування коштує дорого). Також треба пам’ятати, щоб 
заробити на крипто-грошах, не обов'язково створювати нову валюту. Інвестуйте 
кошти в уже існуючі грошові одиниці і заробляйте на зростанні їх вартості. 

Майже всі різновиди криптовалют більш-менш стабільно ростуть в ціні. Вам 
потрібно лише купувати її за найнижчою ціною і продавати за максимальною. 

Є кілька способів інвестування в криптовалюта - прямі покупки, біржова 
торгівля, вкладення в Майнінг (видобуток криптовалюти). Всі варіанти по-своєму 
гарні, деякі вимагають великих вкладень, інші доступні для користувачів з 
мінімальним початковим капіталом. Інвестування відноситься до методів пасивного 
виду заробітку, тому вибравши для себе певний вид інвестування, користувач 
інтернету приділяє мінімальний час для його розвитку, але при цьому отримує дохід. 
Але не треба забувати, що будь-які вкладення мають певні ризики неповернення 
коштів. Навіть банки не гарантують стовідсоткове повернення депозиту. Тому треба 
пам’ятати, що немає ніяких гарантій, що біткойн продовжить рости, навіть якщо до 
цих пір він розвивався дуже швидкими темпами. 

Слід розуміти що крипто валюта є повністю самостійною валютою і не 
залежить від якоїсь конкретної держави, або якогось фінансового органу. І сама 
вартість криптовалюти  також визначається тільки такими ринковими показниками як 
попит і пропозиція. 

Є різні способи заробити гроші, такі як майнінг, спекуляція або старт нових 
ділових проектів. Всі ці методи є висококонкурентними і без гарантії отримання 
доходу. Правильна оцінка витрат і ризиків, які супроводжують такі проекти, повністю 
лежить на вас. 

Майнинг криптовалюти, а точніше створення певних нових одиниць в системі 
блокчейн являє собою дуже тяжкий та затратний процес в даний період, який не дає 
гарантій щодо окупності.  

Отже, інвестування в криптовалюту — реальна можливість отримати дохід, 
близький до пасивного. Але вкладаючи активи в цифрові гроші, не варто забувати про 
ризики. Криптовалюта не має офіційного статусу на державному рівні і все ще 
вважається експериментальним засобом розрахунків.  

Ще й беручі до уваги двояке відношення суспільства до криптовалюти. У 
нашій державі не існує певної системи розрахунків за допомогою криптовалюти, хоть 
і у законодавстві проходять певні спроби реагувати на такі нові явища у 
навколишньому світі. 
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ШЛЯХИ ІНВЕСТУВАННЯ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ В УКРАЇНІ 

 
Фінансовий ринок, як невід’ємна частина вітчизняної економіки, повинен 

розвиватися враховуючи сучасні тенденції розвитку. Розвитий та стабільно 
працюючий фондовий ринок як складова фінансового ринку вказує на сучасність 
трендів розвитку останнього. Фондовий ринок сприяє залученню тимчасово вільних 
фінансових ресурсів одних економічних суб'єктів та надання їх у платне 
користування іншим суб'єктам. Тому збільшення капіталу можливе не лише за 
допомогою класичних інструментів (наприклад, депозитів), а й за допомогою 
операцій з цінними паперами.  

Велика частина українців вважає за краще тримати кошти у твердій валюті, а 
також на банківських депозитах або в нерухомості. Однак можна спробувати 
примножити свій капітал на ринку цінних паперів. 

Український фондовий ринок представлений у вигляді регулятора - 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та учасників 
ринку [1]: 

• торговці цінними паперами (ТЦП), які їх купують і продають; 
• фондові біржі, де торгують цінними паперами (ЦП); 
• депозитарії, де зберігають цінні папери і ведуть облік їх власників; 
• емітенти, хто випускає ЦП; 
• інвестори або трейдери, які вкладають свої гроші в ЦП для отримання 

прибутку. 
Найбільш популярними цінними паперами в Україні серед місцевих і 

іноземних інвесторів є акції публічних акціонерних товариств та облігації державної 
внутрішньої позики. Фактично будь-які цінні папери можна купити на фондовій 
біржі, скориставшись послугами торговця ЦП. 

Крок 1.Знайти брокера з державною ліцензією на торгівлю цінними паперами. 
Фізичні особа в Україні може купити ЦП тільки через торговців, яких ще називають 
інвестиційними компаніями або брокерами. У такій компанії повинна бути відповідна 
ліцензія НКЦПФР на торгівлю ЦП і надання брокерських послуг. Крім того, у 
торговця має бути ліцензія на зберігання ЦП, адже їх потрібно буде зберігати після 
придбання [2].У торговця в обов'язковому порядку має бути сформований грошовий 
статутний фонд в розмірі 1 млн грн, повинен бути веб-сайт, де він зобов'язаний 
регулярно викладати звітність про свою діяльність. Також рекомендується перевіряти 
інформацію про торговця на сайті НКЦПФР, щоб переконатися, що ліцензія ще діє і 
за ним не числяться будь-які махінації на ринку. 

Крок 2. Відкриття рахунку в ЦП. Вибравши собі надійного брокера, потрібно 
підготувати документи, щоб відкрити торговий рахунок для покупки цінних паперів, 
а саме: у брокера потрібно написати і підписати заяву на брокерське обслуговування; 
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підготувати додаток до договору на брокерське обслуговування - технічний протокол; 
подати заяву на відкриття рахунку в ЦП; підписати договір на відкриття рахунку в 
ЦП. 

Цих дій достатньо для того, щоб купити конкретні цінні папери на одній з 
фондових бірж. Але якщо треба скористатися послугою інтернет-трейдингу, то у 
брокера, якщо він надає такий вид послуги, потрібно ще отримати логін і пароль для 
входу в торговельну систему. 

 
Рис.1. Учасники ФР при купівлі ЦП 

Джерело: [4] 
Також для цього потрібно оформити електронний цифровий підпис, встановити 

торговий термінал на свій комп'ютер і завести гроші на власний рахунок для початку 
торгівлі. 

Крок 3. Купівля цінних паперів. Оформивши у брокера всі необхідні документи, 
можна купити цінні папери. Для щоденного відслідковування динаміки курсу ЦП і 
отримання прибутку на короткочасних спекуляціях на ринку підійде послуга 
інтернет-трейдингу. Для покупки ЦП на середньо-або довгостроковий період 
достатньо буде, щоб брокер купив найбільш ліквідні ЦП (акції, корпоративні або 
державні облігації). 

При формуванні портфеля цінних паперів важливо дотримуватися принципу 
диверсифікації, розклавши кошти в різні ЦП. Наприклад, 50% акції і 50% облігації 
[3].У разі знецінення одного з активів, дохід за іншими ЦП компенсує втрати. 

6 лютого 2018 р запрацювало рішення НКЦПФР №871 "Про внесення зміни до 
Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території 
України". НБУ повідомляє, що зараз українці можуть купувати іноземні цінні папери, 
а також продавати, дарувати і передавати їх у спадок. 

За словами голови правління НБУ, все, що потрібно зробити емітенту для 
отримання дозволу від НКЦПФР на допуск цінних паперів на український ринок - 
заповнити стандартну форму заяви - оскільки комісія спростила процедуру допуску 
іноземних цінних паперів на український ринок [4]. 

Сьогодення процедура придбання та володіння цінними паперами спрощена, 
дає можливість отримати не тільки високий, а й стабільний дохід. Залишається лише 
обрати брокерську компанію. На ринку працює певна кількість брокерських 
компаній. Наприклад, компанія FIBO Group має певні переваги, серед яких можна 
відмітити: 20 років активної та стабільної діяльності, наявність необхідних ліцензій 
для роботи Фондовому ринку на на законних підставах.  

Заробіток залежить від початкового капіталу. Прибуток великих інвесторів 
може досягати не один мільйон доларів. Прибуток також залежить від умов торгівлі. 
Компанія FIBO Groupнадає послугу хеджування угоди. Хеджування це інструмент, 
який дозволяє мінімізувати можливі збитки, шляхом відкриття протилежних угод на 
одному ринку. Проаналізуємо нещодавній скандал, пов'язаний з витоком 
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персональних даних користувачів соціальної мережі Facebook. До того, як стали 
відомі ці новини, акції компанії торгувалися стабільно близько 185 $ за акцію. Як 
тільки вибухнув скандал, стався різкий обвал акцій Facebook. Незважаючи на це, 
клієнти FIBO Group, які тримали акції Facebook, заробили на цьому. Під час обвалу 
можна було продати акції з подальшим викупом, тобто захеджувати угоду. Не кожен 
брокер дозволяє своїм клієнтам використовувати такий інструмент як хеджування. 

Підводячи підсумки, можна сказати, що в наш непростий час заробити на 
інвестуванні може абсолютно кожен бажаючий. Для цього необов'язково мати 
великий початковий капітал. Найголовніше, це знати за якими законами працює 
фінансовий ринок, підібрати інвестиційну стратегію і вибрати надійного і 
перевіреного часом брокера для роботи. 
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НОВІТНІ ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
ВІД РОЗГОРТАННЯ У СВІТІ ТОРГОВИХ ВІЙН 

 
 

З часу розгортання світової фінансово-економічної кризи в торговельній 
політиці абсолютної більшості країн домінують протекціоністські тенденції. За 
даними Незалежного моніторингу політики, що впливає на глобальну торгівлю, 
«Globaltradealert», починаючи з 2009 р. зафіксовано близько 9 тис. заходів, які 
вводились урядами країн для обмеження імпортних і стимулювання експортних 
товаропотоків, і лише 3,3 тис. заходів, спрямованих на лібералізацію торгівлі[1]. І 
хоча пік протекціоністських тенденцій припав на 2012-2015 рр., більшість 
обмежуючих заходів досі не скасовані, а отже загальна кількість торговельних 
бар’єрів у світі продовжує зростати за накопичувальним підсумком. 

Як не дивно, найбільша кількість протекціоністських заходів запроваджена 
здебільшого найсильнішими економіками світу, що мають найбільші частки на 
глобальному ринку товарів. Це, зокрема, США (1407 заходів), Німеччина (824 
заходи), Індія (797 заходів), Аргентина (519), РФ (513), Бразилія (491), Японія (360), 
Китай (309). Україною введено протягом 2009-2018 рр. введено лише 79 заходів, які 
викривляють умови міжнародної торгівлі товарами. 

Основними протекціоністськими заходами, введеними починаючи з 2009 р., 
стали доволі стандартні і прості механізми впливу на товаропотоки: експортні та 
внутрішні субсидії, ввізні мита тощо (рис. 1). 

Інтереси українських товаровиробників на зовнішніх ринках за цей час були 
зачеплені 1384 протекціоністськими заходами інших країн світу, з яких 60,6% 
продовжують діяти по сьогоднішній день. Відповідні заходи зачіпають в основному 
торгівлю тими товарами, які мають найбільше торговельно-політичне значення для 
України – вироби з чорних металів (504 заходи), чорні метали (278 заходів), інші 
вироби з металів (132), зернові культури (101), транспортні засоби і запчастини до 
них (84). 
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Рис. 1. Видова структура протекціоністських заходів, запроваджених країнами 

світу, починаючи з 2009 р. [1] 
 

Оцінку того, наскільки дані протекціоністські заходи уповільнили розвиток 
української економіки ще належить зробити, однак з огляду на високу частку у 
вартості товарних груп, проти яких було встановлено найбільше бар’єрів, можна 
припустити, що одержані значення будуть істотними. 

Особливо це простежується у відносинах Україна-ЄС. Так, Україна у період 
2009-2018 рр. запровадила 33 нові протекціоністські заходи, які, на думку експертів 
«GlobalTradeAlert», так чи інакше зачіпали інтереси країн ЄС. З них досі чинними 
залишаються 17 заходів, основний вплив на торговельні потоки з яких мають 
наступні[2]:  

- введення 10-річного мораторію на експорт необроблених лісоматеріалів; 
- підняття вивізного мита на брухт чорних металів з 10 до 30 євро за тонну 

та продовження дії цього заходу ще на 1 рік; 
- надання компенсації від Міністерства аграрної політики вітчизняним 

виробникам сільськогосподарського обладнання у розмірі 15% від вартості його 
виготовлення, якщо місцева компонента становить щонайменше 35% у 2017 р., 45% у 
2018р., 55% у 2019 р. до 60% у 2020 р.; 

- введення вимог щодо обов’язкового використання місцевої компоненти 
при будівництві об’єктів генерації енергії з відновлювальних джерел; 

- надання виробникам сільськогосподарської продукції 50-відсоткової 
компенсації вартості страхування за зовнішньоекономічними договорами; 

- звільнення підприємств авіакосмічної галузі від сплати податку на 
прибуток терміном на 10 років; 

- запровадження неавтоматичного ліцензування імпорту для деякої 
продукції товарної групи «чорні метали»; 

- запровадження спеціальних заходів на гнучкі пористі плити та сірчану 
кислоту незалежно від країни походження чи експорту. 

Принципово важливим є той факт, що жоден з цих заходів не спрямований 
спеціально проти ЄС. Здебільшого це заходи, які мають на меті забезпечити доступ 
національним виробникам до сировинних ресурсів через обмеження їх експорту, 

Експортні субсидії; 
24,4%

Внутрішні субсидії; 
23,1%

Митно-тарифні 
заходи; 18,5%

Антидемпінгові і 
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сприяти локалізації високотехнологічного виробництва і будівництва на території 
України через внутрішні субсидії та податкові пільги, захистити внутрішнього 
виробника від неочікуваного та надмірного зростання імпорту згідно норм і правил 
СОТ. Якщо поглянути на ситуацію під іншим кутом зору, більшість цих заходів 
формують не так бар’єри в торгівлі, як стимули до інвестування в економіку України, 
зокрема з країн ЄС у вітчизняну зелену енергетику, деревообробку, 
машинобудування, авіакосмічну галузь тощо. 

Натомість ЄС у період 2009-2017 рр. запровадив 137 протекціоністських 
заходів, які так чи інакше торкались інтересів вітчизняних виробників, з них 96 
продовжують діяти по сьогодні. Серед них – 3 антидемпінгові заходи, які були 
введенні цілеспрямовано проти України. Принагідно слід зазначити, що 20 заходів 
являли собою широкомасштабне фінансування міжнародних контрактів експортно-
кредитними агентствами Німеччини і Польщі, яке виходило далеко за межі звичних 
для таких установ напрямків, як страхування, гарантування та часткова компенсація 
відсотка за експортними кредитами. 

Таким чином, Україна може скористатися розгортанням у світі торгових війн 
як можливістю для реструктуризації та модернізації економіки. По-перше, 
ускладнення доступу на світовий ринок традиційної для України сировини та 
напівфабрикатів за умов реалізації продуманої промислової політики може стати  
вагомим стимулом розвитку виробничо-експортного потенціалу для продукції з 
вищим рівнем доданої вартості. По-друге, демонстративний відхід провідних країн та 
регіонів світу (насамперед США і ЄС) від донедавна панівної ідеї всеохоплюючої і 
максимально можливої лібералізації міжнародної торгівлі свідчить про відкриття 
вікна можливостей для України, щоб посилити власну протекціоністську політику та 
закласти фундамент для розвитку міжнародної конкурентоспроможності 
національних виробників продукції з високим рівнем доданої вартості. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ СПІВПРАЦІ 
УКРАЇНИ З ЄС В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕНОЇ ТА ВСЕОСЯЖНОЇ ЗОНИ 

ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ 
 

Набуття чинності угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі в 
2016 р. сприяло виходу ЄС на перше місце серед всіх торговельних партнерів 
України. У 2017 р. частка країн ЄС у торговельному обороті України сягнула 
найвищих показників за всю історію співпраці, склавши 35% порівняно з 24% у 2013 
р. Водночас в абсолютних показниках вітчизняний експорт товарів і послуг до ЄС в 
2017 р. все ще залишається нижчим (18,8 млрд дол. США) за рівень 2014 р.(18,9 
млрд) та 2013 р. (19,6 млрд). Викликає занепокоєння збільшення від’ємного сальдо 
зовнішньої торгівлі України з ЄС за товарами і послугами. У період 2015-2017 рр. 
воно зросло з 5,1 до 7,6 млрд дол. США при тому, що загальний обсяг від’ємного 
сальдо торгівлі у 2017 р. склав 8,6 млрд [1]. 

В товарному експорті України до ЄС переважають сировина та продукція 
первинного рівня обробки:сільгоспсировина (зерно, насіння, олія) – 40%; метали – 
25%, мінеральні продукти – 15%. При цьому, експорт  машинобудівних товарів  ледь 
дотягує до 5%.В імпорті з ЄС простежується зворотна тенденція – більше половини 
його обсягів становить наукоємна високотехнологічна продукція з високим рівнем 
доданої вартості (засоби наземного транспорту, електричні машини, виробниче 
обладнання, складні хімічні сполуки, фармацевтичні препарати). 

Третій рік поспіль буквально у перші дні січня українські постачальники 
сільгоспсировини вибирають безмитні тарифні квоти, встановлені ЄС в рамках 
поглибленої ЗВТ. Незважаючи на те, що у 2018 р. для України діють додаткові 
тарифні квоти на зернові культури, вітчизняні постачальники лише за перші 5 днів 
2018 р. на 100% вибрали як основі, так і додаткові річні квоти на пшеницю і 
кукурудзу. Станом на 11 січня 2018 р. повністю вичерпано також основні та додаткові 
обсяги річної тарифної квоти на мед (сукупно 8 тис. т). За перші 10 днів 2018 рр. на 
100% також вичерпано основні та додаткові обсяги квоти на фруктові соки (сукупно 
14 тис. т)[2]. 

Після вичерпання тарифної квоти, експорт до ЄС продовжується і відбувається 
у звичайному режимі торгівлі, що передбачає сплату ввізного мита, розмір якого 
носить здебільшого загороджувальний характер. Ввізне мито ЄС на мед з України 
понад обсяг тарифної квоти складає 17,3%, на кукурудзу – 94 євро/т, на пшеницю – 95 
євро/т, а на фруктові соки сягає 40% + 121 євро/100л + 20,6 євро/100 кг нетто-ваги. 
Разом з цим, виробничо-експортний потенціал України в рази перевищує встановлені 
квоти. Зокрема, вітчизняне виробництво меду в середньому складає 70 тис. т на рік, 
80% якого йдуть на експорт. Навіть розширена квота на пшеницю складає всього 
3,9% від обсягу її виробництва в Україні. Квота на кукурудзу становить 4,5% її 
виробництва в Україні, на мед – 11,4%, на овес – 1,6% [3]. 

Відтак висновок щодо торговельної політики ЄС у сфері використання 
інструменту безмитних тарифних квот залишається незмінним: набагато більш 
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доречним виглядає говорити не про вільну торгівлю з ЄС, а про надання часткового (і 
при цьому незначного) доступу на деякі європейські ринки. 

Поряд з цим, внутрішній ринок ЄС залишається під захистом ряду нетарифних 
заходів, Частка товарних позицій, що підпадають під дію хоча б одного нетарифного 
заходу в ЄС становить 90%, а міжнародну торгівлю однією товарною позицією 
обмежують в середньому 3,8 нетарифні заходи[4]. Особливе місце серед них 
посідають технічні заходи – технічні бар’єри у торгівлі (ТБТ), санітарні і фіто-
санітарні заходи (СФЗ), – що обумовлює необхідність вартісного і довготривалого 
переходу на європейські стандарти якості і безпеки продукції. Для цього необхідно 
окремо приєднатись до угоди про оцінку відповідності і прийнятність промислових 
товарів (АСАА) та запровадити систему аналізу ризиків, небезпечних чинників і 
контролю критичних точок (НАССР) для забезпечення якості харчових продуктів. 

Виходячи з наявних викликів доцільним вбачається запровадження низки 
механізмів підвищення конкурентоздатності українських виробників на європейських 
ринках, а також реалізація політики розумного імпортозаміщення на внутрішньому 
ринку. Основними заходами для цього повинні стати: 

 ухвалення закону «Купуй українське – плати українцям» з метою 
імпортозаміщення в публічних закупівлях, надання цінової переваги вітчизняному 
виробнику, локалізації виробництва; 

 запуск ЕКА – для створення державного механізму гарантування, 
пільгового страхування експорту, часткової компенсації відсоткової ставки за 
експортними кредитами; 

 створення мережі індустріальних парків та надання більше фіскальних й 
інших стимулів для розміщення в них виробництв – з метою підвищення 
інвестиційної привабливості країни та реіндустріалізації економіки; 

 створення умов доступу до довгих та дешевих кредитиві на виробництво;   
 відкриття мережі торгових представництв в країнах ЄС – для адвокації 

інтересів України на європейському ринку, посилення співпраці у форматах B2B, 
B2G та міжнародної виставкової діяльності; 

 перегляд митно-тарифної політики в інтересах вітчизняних виробників 
продукції з високим рівнем обробки і доданої вартості – запровадження мит і зборів 
на експорт сировини та імпорт готової продукції, зниження мит на імпорт сировини 
та інноваційного обладнання; 

 державне співфінансування сертифікації товарів українських виробників; 
 інтенсифікація виставкової діяльності.  
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-
ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ 

 
З точки зору теорії управління експортний контроль як управлінський процес 

лише тоді буде результативним, якщо спиратиметься на певний організаційно-
економічний механізм, що побудований на наукових засадах. Вказаний механізм, 
зрозуміло, знаходить своє втілення через діяльність державного апарату та суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності. В загальному розумінні, організаційно-
економічний механізм – це сукупність організаційних та економічних правил, 
стандартів, нормативів, вимог, якими регламентується певний управлінський 
процес[1]. Організаційно-економічний механізм у сфері експортного контролю 
включає в себе організаційні, адміністративні, економічні стандарти (норми) у сфері 
експортного контролю, причому ці стандарти (норми), які як правило, мають 
імперативний (обов’язковий) характер. Імперативність стандартів експортного 
контролю обумовлюється специфікою управлінського процесу у сфері експортного 
контролю, який зазвичай не надає суб’єктам ЗЕД значної свободи економічної 
поведінки. Зазначимо, що організаційно-економічний механізм експортного 
контролю буде результативним лише у тому випадку, якщо застосування процедур 
державного експортного контролю здійснюється на усіх етапах такого контролю 
(виробництво – переговори – укладення угоди – транспортування – приймання – 
використання) [2]. Ці процедури умовно можна розподілити на три блоки: 

- загальні процедури (ті, що стосуються загальних правил експортного 
контролю); 

- економічні, організаційні та адміністративні процедури, що пов’язані із 
здійсненням експортно-імпортних операцій (міжнародних передач економічних 
активів, що підлягають експортному контролю); 

- економічні, організаційні та адміністративні процедури, що пов’язані із 
використанням об’єктів (економічних активів, що підлягають експортному 
контролю). 

Економічні активи, що підлягають експортному контролю, можуть поділятися 
на дві великі групи: економічні активи (товари) військового призначення; економічні 
активи (товари) подвійного використання. В той же час, з урахуванням чинної 
практики, до цих двох груп можемо додати ще одну: економічні активи (товари), що 
поставляються в окремі країни або на окремі території. 

У багатьох країнах, у тому числі в Україні, запроваджено норму, що право 
здійснення міжнародних передач економічних активів (товарів) військового 
призначення мають лише «спецсуб’єкти», тобто організації (підприємства, установи), 
які у встановленому порядку отримали на це відповідні повноваження (дозвіл) [3, 
c.35]. Інколи такий суб’єкт отримує назву «спецекспортер». В той же час здійснення 
експортних або імпортних операцій з економічними активами (товарами) подвійного 
використання не потребує наявності у суб’єкта ЗЕД “спеціальних” повноважень. 
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Важливо відзначити, що економічні активи, які підлягають експортному 
контролю, віднесено до різних міжнародних режимів експортного контролю  залежно 
від їх призначення. А тому процедури експортного контролю можуть бути різними 
відносно різних груп (категорій) економічних активів. Особливості процедур 
експортного контролю пов’язані, у першу чергу, з специфічними обмеженнями, що 
запроваджено конкретним режимом експортного контролю в країні. 

Загальні процедури державного експортного контролю передбачають: 
a) складання списків товарів, що підлягають державному експортному 

контролю за відповідними групами таких товарів; 
b) ідентифікацію та класифікацію товарів, тобто виявлення відповідності 

конкретних товарів, які підпадають під міжнародні режими експортного контролю, 
опису і найменуванню товарів, внесених до відповідних списків активів; 

c) встановлення відповідних порядків проведення державного контролю за 
міжнародними передачами “чутливих” товарів залежно від конкретних груп товарів; 

d) здійснення експертиз за підсумками яких вирішуються питання про 
надання суб’єктам певних документів чи повноважень;  

e) реєстрацію в уповноваженому державному органі суб’єктів 
господарювання, які мають намір здійснювати міжнародні передачі “чутливих” 
товарів у якості суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів;  

f) обов’язкове врахування вимог державного експортного контролю у 
зовнішньоекономічних договорах (контрактах)[4, с.197-198]. 

Процедури державного експортного контролю виконуються під час постачання 
економічних активів (товарів), а також і після їхнього постачання. Такий контроль 
включає як формалізовану перевірку звітності, так і перевірку “фізичної” доставки.  

У національному законодавстві багатьох країн є положення, що суб’єкт 
зовнішньоекономічної діяльності, який отримав дозвіл (у формі дозвільного 
документу) на здійснення певної зовнішньоекономічної операції, після завершення 
такої операції повинен подати до уповноваженого державного органу звіт (звітну 
інформацію) про фактично здійснені операції (міжнародні передачі), а також про 
використання переданих активів у заявлених цілях. В таких звітах наводиться 
інформація щодо найменування економічного активу (товару), його  кількості та 
вартості, реквізити  митної декларації, способу транспортування (переміщення) тощо. 

В багатьох країнах світу створені спеціально уповноважені державні органи у 
сфері експортного контролю, в Україні – це Державна служба експортного контролю. На 
ці органи покладається низка практичних завдань щодо підтримки функціонування 
механізму експортного контролю, зокрема виконання державних процедур щодо 
оформлення дозвільної документації, надання послуг суб’єктам зовнішньоекономічної 
діяльності, економічне обґрунтування проектів рішень щодо коригування списків тощо. 
Окрім того, спеціально уповноважений орган готує звітну інформацію щодо стану 
експортного контролю, і направляє цю інформацію до міжнародних організацій. 
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ПРОБЛЕМИ ДЕСТРУКТИВНОГО ВПЛИВУ 

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОГО СЕКТОРУ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 
УКРАЇНИ 

 
Поступове утвердження неефективної моделі залучення України в систему 

світової торгівлі супроводжується супутніми для неї негативними тенденціями – 
обсяги імпорту постійно перевищують відповідні обсяги експорту, а в періоди 
економічного зростання темпи зростання імпорту, як правило, випереджають темпи 
росту експорту. Нееквівалентний товарообмін у зовнішньоторговельній сфері 
обумовив чергове зростання дефіциту торгового балансу у 2015-2017 рр. як в 
абсолютних показниках, так і у відсотках до ВВП(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динаміка торгового балансу України у 2010-2017 рр. [1; 2] 

 

Від’ємне сальдо балансу торгівлі товарами і послугами протягом 2015-2017 рр. 
зросло у 3,6 рази, з 2,4 до 8,6 млрд. дол. США, а його відношення до ВВП – на 5,1 
відсоткових пункти, з 2,6% до 7,7%. Як видно, Україна стрімко рухається за 
сценарієм нарощення торгового дефіциту у 2010-2013 рр., який зрештою призвів до 
неконтрольованої девальвації національної валюти й лише таким чином був 
тимчасово скорочений до прийнятного рівня. Однак через низький рівень 
імпортозаміщення на споживчому ринку України та проблему просування 
вітчизняних товарів у роздрібні торгові мережі девальвація обмінного курсу гривні не 
може в повній мірі вирішити проблему дефіциту торгового балансу. За низкою 
товарних груп частка продукції, виробленої на території України, у структурі 
роздрібного товарообороту торгових мереж є мізерною, зокрема вітчизняні одяг та 
білизна становлять лише 15,3% роздрібного товарообороту, побутові електроприлади 
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– 11,9%, трикотаж – 8,7%, взуття – 3,3%, комп’ютерна техніка – 3,1%, аудіо- та 
відеоапаратура – 3,0% [3]. 

Не менш обтяжливою залишається залежність від імпорту енергоносіїв при 
надмірному рівні енерговитрат у виробництві орієнтованої на експорт продукції. 
Обсяг спожитої енергії на одиницю ВВП в Україні продовжує залишатися у кілька 
разів вищим, ніж у країнах Центральної та Східної Європи, що увійшли в ЄС. Якщо в 
Україні цей показник складає 1,44 кг нафтового еквіваленту на дол. США, то в 
Румунії – 0,71 кг, у Польщі – 0,57 кг, а в Угорщині – 0,33 кг [4, c. 21]. Загалом, обсяг 
енергії, що використовується для виробництва одиниці товарів і послуг в Україні, 
досі у 3,8 рази перевищує середнє значення для Європейського Союзу [5, с. 129]. 

Наслідки неефективної міжнародної спеціалізації України створюють 
додатковий тиск не лише на грошово-кредитну політику уряду, але й на весь 
господарський комплексчерез надмірну відкритість національної економіки.Для 
окремих галузей вітчизняної економіки показник відкритості є особливо великим. 
Так, наприклад, близько 80% чорних металів йде на експорт. Закриття заводів з їх 
виплавки у випадку розгортання кризових викликів призводитиме до посилення 
демографічної і соціальної кризи, адже радянський спосіб організації виробництва 
зумовлює сильну залежність добробуту від функціонування містоутворюючого 
виробничого комплексу; при тому, що станом на сьогодні  енерговитрати на 
виробництво однієї тони сталі в Україні у 2,2 рази вищі, ніж у Росії, у 4,8 – ніж у 
Польщі, у 9 разів – ніж в Туреччині, і в 11-12 разів вищі, ніж у США [6, c. 167]. 

Специфіка цієї відкритості сформувалася через можливість швидкого 
збагачення за рахунок вивозу сировинної продукції, що супроводжується відсутністю 
внутрішнього попиту на неї у зв’язку з деформованою структурою економіки. Даний 
феномен відомий у науковій літературі як «ресурсне прокляття» [7, c. 436], сутність 
якого полягає у перерозподілі інвестиційних та фінансових потоків на користь значно 
більш інтегрованих у міжнародне торговельне середовище сировинних галузей 
національної економіки, оскільки вони, як правило, забезпечують вищий рівень 
рентабельності. Якщо держава залишається неспроможною встановлювати 
необхідний для вирівнювання міжгалузевої рентабельності рівень ренти у 
видобувному та інших сировинних секторах, надмірний відтік капіталу у відповідні 
галузі призводить до його подорожчання (у вигляді зростання ставок за 
комерційними кредитами), а також гальмує розвиток фінансової інфраструктури, що 
ускладнює для інших галузей економіки процес трансформації заощаджень населення 
в інвестиції для власного розвитку. При цьому національні виробники позбуваються 
як мотивації, так і засобів до здійснення інноваційної діяльності, що має наслідком 
несформованість внутрішнього ринку інноваційної продукції.  

Окреслені вище процеси відображаються в динаміці формування відносних 
конкурентних переваг вітчизняних виробників на внутрішньому та зовнішньому 
ринку. Україна продовжує посилювати відносні конкурентні переваги в торгівлі 
сировинною продукцією, про що свідчить зростання рівня нормалізованого індексу 
Баласса для жирів та олії з 0,72 до 0,90, зернових культур з 0,73 до 0,88, чорних 
металів з 0,82 до 0,84 у період 2008-2016 рр. При цьому, стрімко втрачено 
конкурентні переваги на зовнішніх ринках вітчизняних виробників засобів наземного 
транспорту. 
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Отже, відбувається фіксація негативного взаємозв’язку між значними обсягами 
зовнішньої торгівлі сировинно-напівфабрикатною продукцією та довгостроковими 
перспективами зростання економіки. Зазнаючи негативного впливу «ресурсного 
прокляття», українська економіка залишається позбавленою як екзогенних, так й 
ендогенних чинників підвищення міжнародної конкурентоспроможності економіки 
на основі технологічних конкурентних переваг. Відтак очевидно, що гіпертрофована 
відкритість української економіки є проявом не зростаючої конкурентоспроможності 
вітчизняних товарів на світовому ринку, а законсервованих структурних 
диспропорцій – непомірної залежності від імпорту енергоносіїв та надмірного 
експорту низькотехнологічної продукції, виробництво якої поглинає значну частку 
критичного енергетичного імпорту.  
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
На сучасному етапі ефективне здійснення інвестиційної діяльностіє основою 

для розвитку економіки України, сприяє її інтеграції в європейський соціально-
економічний простір, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних суб’єктів 
господарювання тощо.Обсяги, структура, механізми регулювання і ефективність 
використання інвестицій – важливий чинник, що визначає результати діяльності на 
усіх рівнях національної економіки, ефективність її розвитку та 
конкурентоспроможність на міжнародній арені. 

Для підвищення інвестиційної активності на державному рівні 
маютьвиконуватися важливі умови: формування та реалізація виваженої 
інвестиційної політики, забезпечення сприятливого ділового клімату в країні, 
розвиток інвестиційного та інфраструктурного забезпечення інвестиційних процесів 
тощо [4, с. 20].На інвестування як складний процес впливають фактори, що мають як 
наукове, так і практичне значення. Значення таких чинників, механізмів їх впливу на 
інвестиційну діяльність і її ефективність є основою для розроблення науково 
обґрунтованої інвестиційної політики і більш ефективного регулювання і 
використання інвестицій. Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні є 
важливою складовою системи управління економікою та інструментом реалізації 
інвестиційної політики держави. Головною його метою є створення умов для 
динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку України.  

Важливим є пошук та розробка стратегії і визначення основних засобів, 
методів, принципів та напрямів державного регулювання інвестиційної діяльності в 
Україні з метою закладення підвалин економічного зростання. Для визначення ролі 
держави в управлінні інвестиційною діяльністю, в першу чергу, необхідно 
визначитись, що собою являє державне регулювання. Таким чином, державне 
регулювання – це сукупність інструментів, за допомогою яких відповідні органи 
держави на базі законодавства та в межах своєї компетенції здійснюють вплив на 
процес функціонування тієї чи іншої сфери суспільного життя[1, с. 176-177]. В 
умовах ринкової економіки механізм державного регулювання – це система функцій 
законодавчого, виконавчого і контролюючого характеру, здійснювана 
уповноваженими державними установами з метою стабілізації й адаптації існуючої 
соціально-економічної системи до економічних умов, що змінилися (насамперед 
удосконалювання її організації). Держава регулює, визначає і контролює правові 
основи ринкових відносин. Основне завдання державного регулювання полягає не у 
скасуванні принципів і механізмів ринкового регулювання, а в тому, аби сприяти 
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створенню сприятливих умов для активації діяльності господарюючих суб’єктів на 
основі ринкового механізму. 

У науковій економічній літературі виділяють дві групи методів, за допомогою 
яких держава може регулювати інвестиційну діяльність суб'єктів господарювання: 
методи прямого та непрямого впливу. При цьому всі інструменти, які формують 
механізм активізації інвестиційного процесу в країні, поділяються на адміністративні 
(у тому числі правові) та економічні (рис. 1) [3, с. 21-22]. 

До адміністративних інструментів відносять реєстрацію, ліцензування, 
квотування, застосування системисанкцій, управління державною власністю 
погоджувально-дозвільні процедури тощо.Правові інструменти пов'язані з розробкою, 
прийняттям та виданням нормативно-правових актів з питань регулювання 
інвестицій, прийняттям державних програм, підписання двосторонніх та 
багатосторонніх інвестиційних договорів, системою реалізації та дотримання 
інвестиційного законодавства. 

 

 
 

Рис. 1. Інструменти державного регулювання інвестиційної діяльності 
 
Інструменти економічного регулювання інвестиційної діяльності включають 

активно-структурні (фінансова, адміністративна державна підтримка; система 
державних гарантій; державне фінансування інвестицій;проектне фінансування; 
управління державним боргомта інше), фіскально-структурні («податкові 
канікули»;податкові кредити; прискорена амортизація; різноманітні податкові пільги 
тощо), грошово-кредитні (відсоткова ставка; операції на відкритому ринку; 
нормиобов'язкових резервів для банків; встановлення орієнтирів зростання грошової 
маси; рефінансування банків; валютне регулювання тощо) та інші (таких як 
антимонопольна політика) інструменти. 

Держава повинна розробляти стратегію розвитку, вести ефективну 
інвестиційну політику та регулювати інвестиційний процес і бути відповідальною за 
його організацію, оскільки державна підтримка інвестиційної діяльності сприятиме 
розвитку ринкових відносин і конкуренції у сфері інвестицій.  
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У стратегії інвестиційної діяльності важливу роль відіграють науково 
обґрунтоване визначення пріоритетних напрямів інвестування, їх відповідність 
державним інтересам, швидкого подолання економічної кризи і досягнення 
стабілізації та зростання народного господарства. Разом з цим інвестиційна політика 
має бути спрямована на усунення перешкод і запровадження стимулів для 
інвестування, захисту прав інвесторів[2, с. 16-18].  

Таким чином, державне регулювання залучення і використання інвестицій – це 
складова державного управління економікою, що полягає в підтримці інвестиційної 
діяльності з боку держави, що здійснюється шляхом прямої участі держави в 
інвестиційній діяльності та через створення сприятливого інвестиційного клімату для 
її привабливості та пріоритетності для іноземних інвесторів.  
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ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ  З ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Правовий порядок здійснення господарської діяльності в Україні ґрунтується 

на обов’язковому дотриманні принципу легітимності її здійснення. Основою цього 
принципу є безумовне виконання суб’єктом господарювання обов’язків – не 
завдавати шкоди навколишньому середовищу та не порушувати права та законні 
інтереси громадян і їх об’єднань, інших суб’єктів господарювання, установ, 
організацій та органів місцевого самоврядування і держави.[1] 

В разі недотримання в своїй господарській діяльності вимог екологічної 
безпеки, так само, як і при завданні шкоди навколишньому середовищу, фізична 
особа підприємець чи будь-яка юридична особа або її посадові особи несуть цивільну, 
адміністративну, а в деяких випадках і кримінальну відповідальність. Саме тому, 
будь-яка юридична особа або підприємець повинні бути зацікавлені в організації 
роботи з дотримання екологічної безпеки під час здійснення ними своєї господарської 
та іншої діяльності. 

Насамперед визначимо – що таке екологічна безпека та в чому вона полягає для 
підприємства, установи, організації або фізичної особи підприємця. 

Екологічна безпека – це стан навколишнього природного середовища, при 
якому забезпечується попередження погіршення екологічної обстановки та 
виникнення небезпеки для здоров’я населення. Дотримання такого стану 
забезпечується державою шляхом запровадження широкого комплексу 
взаємопов’язаних економічних, технічних, організаційних, державно-правових та 
інших заходів, направлених на реалізацію екологічних прав громадян України. 

Одним із найголовніших заходів забезпечення екологічної безпеки – є 
здійснення державного контрою за її дотриманням юридичними та фізичними 
особами. І це не дивно, оскільки майже будь-яка господарська діяльність здатна, в тій 
чи іншій мірі, нанести шкоду навколишньому природному середовищу чи здоров’ю 
населення, яке проживає в районі провадження діяльності.[2] 

Розглянемо детальніше, що відноситься до кожної категорії екологічної 
документації і в яких випадках суб’єкт господарювання зобов’язаний її розробляти та 
оформлювати.[3] 

Проектна екологічна документація– це екологічна документація з оцінки 
впливу на навколишнє середовище (надалі – ОВНС) розробляється підприємствами 
під час нового будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення 
об’єктів промислового та цивільного призначення. Метою ОВНС є визначення 
доцільності і прийнятності планованої діяльності і обґрунтування економічних, 
технічних, організаційних, санітарних, державно- правових та інших заходів щодо 
забезпечення безпеки навколишнього середовища. Матеріали ОВНС надаються у 
складі проектної документації уповноваженим державним органам для експертної 
оцінки і повинні всебічно характеризувати результати оцінки впливів на природне, 
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соціальне (включаючи життєдіяльність населення) і техногенне середовище (далі – 
навколишнє середовище) та обґрунтовувати допустимість планованої діяльності. 

Основними завданнями ОВНС є: – загальна характеристика існуючого стану 
території району і майданчика (траси) будівництва або їх варіантів, де планується 
здійснити плановану діяльність; – розгляд і оцінка екологічних, соціальних і 
техногенних факторів, санітарно-епідемічної ситуації конкурентно-можливих 
альтернатив (у тому числі технологічних і територіальних) планованої діяльності та 
обґрунтування переваг обраної альтернативи та варіанта розміщення; – визначення 
переліку можливих екологічно небезпечних впливів (далі – впливів) і зон впливів 
планованої діяльності на навколишнє середовище за варіантами розміщення (якщо 
рекомендується подальший розгляд декількох); – визначення масштабів та рівнів 
впливів планованої діяльності на навколишнє середовище; – прогноз змін стану 
навколишнього середовища відповідно до переліку впливів; – визначення комплексу 
заходів щодо попередження або обмеження небезпечних впливів планованої 
діяльності на навколишнє середовище, необхідних для дотримання вимог 
природоохоронного та санітарного законодавств і інших законодавчих та 
нормативних документів, які стосуються безпеки навколишнього середовища. 

Нормативно-дозвільна екологічна документація – це офіційні дозволи та 
позитивні висновки центральних або місцевих органів виконавчої влади, 
обов’язковість оформлення яких визначено діючим законодавством України при 
здійсненні господарської діяльності або експлуатації об’єктів з високим або середнім 
ступенем ризику для навколишнього природного середовища. 

Перш за все це: – дозвіл на розміщення відходів та проект лімітів на утворення 
та розміщення відходів; – паспорти місць видалення відходів; – дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; – паспорт 
установки очистки газу та присвоєння реєстраційного номеру ГОУ в органах 
Мінприроди України; – проект розроблення та затвердження нормативів гранично 
допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, у водні об’єкти із 
зворотними водами; – проект встановлення (скорочення) санітарно-захисної зони 
(СЗЗ); – висновки екологічної експертизи.. 

Внутрішньо-регламентної екологічної документації – регламентні документи, 
які складаються (затверджуються) суб’єктом господарювання самостійно, а 
обов’язковість наявності їх на підприємстві передбачена вимогами чинного 
законодавства України. 

До таких документів відносяться: 
організаційні документи – наказ, розпорядження по підприємству з організації 

роботи з охорони навколишнього середовища; – затверджені плани заходів з охорони 
навколишнього середовища по підприємству та звіти про їх виконання; – документи 
про підтвердження проведення необхідної професійної підготовки або перепідготовки 
працівників, відповідальних за екологічну безпеку; – затверджене положення про 
контроль в галузі поводження з відходами та розміщення їх на підприємстві; – 
затверджене положення про виробничий екологічний контроль на підприємстві; – 
затверджена програма вступного і первинного (повторного) інструктажу з екологічної 
безпеки; – журнал реєстрації вступного інструктажу з екологічної безпеки; – журнал 
реєстрації первинного (повторного) інструктажу з екологічної безпеки; 

документи з охорони поверхневих вод – наказ по підприємству про призначення 
особи, відповідальної за експлуатацію и обслуговування очисних споруд ; – посадові 
інструкції працівників, які здійснюють обслуговування очисних споруд; – паспорта на 
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очисні споруди; – інструкції з експлуатації та обслуговування очисних споруд; – 
журнал обліку роботи очисних споруд; – графік планово-попереджувального ремонту 
очисних споруд; за наявності (використання) системи центральної каналізації: – 
договір між абонентом (замовником) та організацією водо-каналізаційного 
господарства; – нормативи допустимого скиду (технічні умови використання 
каналізаційної системи); – схема водопостачання та каналізації; – план заходів з 
раціонального використання питної води і скорочення скиду стічних вод; – акт 
розмежування експлуатаційної відповідальності по мережам водопостачання і 
каналізаційної системи та спорудам на них. 

документи щодо поводження з відходами виробництва – наказ про 
призначення відповідальної особи за поводження з відходами; – наказ про проведення 
навчання (перепідготовку) осіб, відповідальних за поводження з відходами на 
виробництві; – договори на розміщення та знешкодження відходів; – перелік відходів, 
що розташовані на підприємстві; – схема розміщення місць тимчасового зберігання 
відходів; – інструкція з поводження з відходами виробництва та споживання; – дозвіл 
на розміщення відходів та проект лімітів на утворення та розміщення відходів; – звіт 
про використання, розміщення і знешкодження відходів за рік. 

Екологічний аудит – це документально оформлений системний незалежний 
процес оцінювання об’єкта екологічного аудиту на відповідність вимогам 
законодавства України про охорону навколишнього природного середовища та іншим 
критеріям екологічного аудиту.[4] 

Наявність позитивного висновку екологічного аудиту не тільки надає 
підтвердження виконання суб’єктом господарювання встановлених вимог екологічної 
безпеки при здійсненні ним господарської діяльності, але і відкриває нові можливості 
підприємства для виведення на європейські ринки збуту своєї продукції. Оскільки 
споживачі країн з розвиненою економікою, на сьогоднішній день, приділяють 
особливу увагу питанням дотримання охорони навколишнього середовища при 
виробництві будь-якої продукції або товарів. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
 

Україна сьогодні життєво потребує в новій Програмі соціально-економічного 
розвитку нашої держави. Ця Програма повинна бути довгостроковою і розрахованої 
на досягнення найважливіших Стратегічних Цілей розвитку України. 

Такими Стратегічними Цілями повинні стати Соціальні стандарти українського 
суспільства - індикатори Якості життя Людини. 

 Головні Стратегічні Цілі України, досягнення яких дозволить досягти 
планових показників Соціальних Стандартів в українському суспільстві, є розмір 
Сукупного доходу українських жителів і обсяг Національної економіки. Це 
взаємопов'язані показники. 

Досягнення високого рівня наявного доходу середньостатистичного українця 
(поріг бідності, встановлений ООН для жителів європейських країн) дозволить 
реалізувати дуже актуально для сьогоднішньої України Національну Ідею: 

«Ліквідація бідності, як явища, для громадян всіх соціальних верств і категорій 
в Україні» 

Програма соціально-економічного розвитку України, будучи Стратегією 
реалізації Національної Ідеї, покликана також, при плановому зростанні економіки до 
Головного Цільового показника, забезпечити справедливий розподіл щорічних 
результатів зростаючої економіки - Національного доходу. Частина з якого, будучи 
Сукупним доходом українських жителів, повинна бути справедливо розподілена між 
українцями різних соціальних груп і категорій. 

Діюча сьогодні в Україні антисоціальна олігархічно-чиновницька модель 
управління державою абсолютно несправедливо здійснює первинний розподіл і 
вторинний перерозподіл Національного доходу, направляючи в своє розпорядження 
значну його частину, і таким чином штучно гальмуючи розвиток економіки і рівень 
Соціальних стандартів в суспільстві. 

За підсумками 2015 року розмір української економіки, обсяг номінального 
ВВП склав близько 1 трлн 900 млрд грн (близько 85 млрд доларів).Відповідно, 
сукупний Наявний доход українських жителів за 2015-й рік склав близько 1 трлн 500 
млрд грн. Що в перерахунку на одного жителя становить близько 35 000 грн на рік 
(близько 1450 доларів).При цьому розподіл сукупного доходу між різними групами 
українського населення носить абсолютно несправедливий характер. 

Якщо ми хочемо отримати значні темпи щорічного приросту української 
економіки, і досягти  високого Цільового показника ВВП, то просто інтенсивний 
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розвиток вищенаведених галузей не дасть можливості значно наростити темпи 
зростання економіки з двох причин: 

- не відповідають темпи приросту потреби в продукції цих галузей; 
- значна їх (галузів) фондовіддача. 
Для досягнення цієї цілі необхідно ще й інтенсивно розвивати галузі економіки. 
На даний момент часу є необхідність в появі нових бюджетоутворюючих 

галузей, що характеризуються потенційно високою питомою вагою в структурі ВВП, 
вимогою продукції, високою технологічністю і доданою вартістю. 

Такими галузями, наприклад, можуть стати: 
- відновлювана енергетика; 
- оборонно-промисловий комплекс; 
- інформаційно-комунікаційна галузь; 
- транспорт і міжнародне сполучення; 
- міжнародний і внутрішній туризм. 
Деякі з цих галузей мають серйозний експортний потенціал своїх товарів і 

послуг, що допоможе, з часом, негативне сальдо платіжного балансу України 
перетворити в стабільно позитивне. 

Зростання економіки можливе лише при здійсненні системних інвестицій. 
Завдання державних інституцій влади створити необхідні законодавчі, правові 

та преференційні умови для приходу в економіку інвестицій. Як зовнішніх, так і 
внутрішніх. Як приватних, так і державних. [2] 

Для досягнення підвищення ефективності національної економіки можна 
використовувати такі способи : 

1) збереження у державній власності або націоналізація рентабельних і 
необхідних для економічної безпеки країни базових галузей національної економіки; 

2) безоплатна, або на умовах вигідного кредитування, передача частини 
державної власності трудовому колективу; 

3) створення корпоративної власності трудового колективу і державної 
власності, що в свою чергу вимагає розробки відповідного механізму захисту. [1] 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ В 

УМОВАХ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 
 
Сучасний соціально-економічний розвиток України детермінує проблему 

підвищення якості професійної підготовки студентів в сучасних освітніх закладах 
України. Проблема підвищення якості професійної підготовки фахівців в умовах 
інтеграції освітизумовлена потребою забезпечення  підприємств, установ, організацій 
національної економіки кваліфікованими, ініціативними кадрами на базі ґрунтовної 
професійної підготовки, а також забезпечення ринку праці кадрами які швидко 
адаптуються в мінливих умовах ринку, творчо виявляють активну самостійність у 
розв’язанні професійних завдань. 

Аналіз науково-педагогічної літератури свідчить, що необхідність виконання 
Закону України «Про вищу освіту» зумовлюють потребу здійснити аналіз та 
узагальнити провідні сучасні аспекти професійної підготовки студентів в умовах 
інтеграції [1,Ст. 130]. Стосовно теорії, студенти, повинні узагальнити досвід сучасної 
професійної підготовки фахівців провідних європейських підприємств та установ та 
практично вміти його застосовувати на вітчизняних підприємствах. Також студенти 
повинні вміти аналізувати та застосовувати на практиці, з метою підвищення пошуку 
ефективності та конкурентоспроможності, національне та міжнародне законодавство, 
що застосовується в умовах євроінтеграції ринку праці. 

Необхідно зазначити, що в зв’язку з процесом інтеграції, виникають складні 
завдання сучасного соціального замовлення професійної діяльності майбутнього 
фахівця, що зумовлюють потребу формування професійної та особистісної культури,  
як розвиток самоаналізу, самопізнання, самоідентифікації у соціокультурній взаємодії 
суб’єктів освітнього процесу для набуття студентами соціокультурних способів, 
культурних зразків, цінностей та інтересів [2, с.25]. Таким чином, професійна 
підготовка студентів у забезпечує інтелектуальну, цивілізаційну актуалізацію 
майбутнього фахівця, яка трансформується в інтелектуальну ініціативу, 
самоорганізацію, самоусвідомлення та комунікаційні процеси загальнокультурного 
цивілізаційного рівня [3, с. 143].  

СЕКЦІЯ V.    ПСИХОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО 
БЛАГОПОЛУЧЧЯ 
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Соціально-економічний аспект професійної підготовки студентів пов’язаний з 
умовами життя, стосунками людей у суспільстві, місцем професії фахівця в 
суспільно- економічних відносинах в рамках інтеграції освіти. Сучаснийнауково-
технічнийпрогреспотребуєстворенняконкурентоспроможної молоді, яка стрімко 
розвиваються[4, 29].  

Організаційною основою сучасної інтеграції в освітній простір є професійна 
підготовка студентів як ступеневий механізм, запроваджений в Україні у 1996 році. 
Інноваційна система професійної підготовки ступенів бакалавр-магістр відповідає 
вимогам Болонської декларації. Перший цикл професійної підготовки студентів 
технічних університетів (4–4,5 років) передбачає здобуття студентом базової 
освітнього рівня, що відповідає освітньо-кваліфікаційному рівню бакалавра. 
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (1–1,5 роки навчання на базі ступеня 
бакалавра) є традиційним, проте, вищі технічні навчальні заклади поступово 
переходять до освітньо-кваліфікаційного рівня магістра технічного профілю в 
конструкторсько-технологічній та інноваційній сфері практичної діяльності (1–2 роки 
навчання) [5].  

Отже роблячи висновок, можемо стверджувати, що  цілісність, системність, 
структурність організації, управління, розвитку та оновлення змісту професійної 
підготовки визначають напрями розширення професійних, управлінських, соціально-
економічних знань, поглибленого вивчення інформаційних технологій, основ 
інтелектуальної власності, іноземних мов. Важливими у цьому процесі є й 
міждисциплінарні та мульти дисциплінарні програми, орієнтовані на розв’язання 
складних професійно-дослідницьких проблем. Організаційно-змістовими складовими 
сучасної професійної підготовки студентів є підготовка: гуманітарна, 
фундаментальна, інженерно-теоретична, технологічна, практична, управлінська, 
науково-дослідна, інформаційна, економічна, екологічна, господарсько-правова. 
Таким чином, процес інтеграції  та професійна підготовка студентів повинна бути 
насамперед спрямована на процес формування у студентів їх професійної 
компетентності, активної життєвої позиції, внутрішньої культури, здатності до 
продуктивного спілкування з навколишнім світом для професійно-особистісної та 
соціальної реалізації, навчання та самоосвіти упродовж життя.  

Список використаних джерел: 
1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія : підруч. для 

студ., аспірантів та молодих викладачів вищ. навч. закл. / Анатолій Миколайович 
Алексюк. – К. : Либідь, 1998. – 558 с.  

2. Вищатехнічнаосвіта: проблеми та перспективирозвитку в 
контекстіБолонськогопроцесу: матеріали VII Міжнар. наук.-метод. конф., 26– 27 
травня 2005 року : тези доп. – К. : ЕВЦ «Політехніка», 2005. – 296 с.  

3. Кроки до Болонськогопроцесу : зб. наук. статей ; [уклад. В. П. Головенкін]. – 
К. : ІВЦ «Політехніка», 2004. – 112 с.  

4. Лазарев М. І. Теоретичні і методичні засади моделювання змісту навчання 
інженерних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 
13.00.04 «Теорія і методика професійноїосвіти» / М. І. Лазарев. – Х., 2004. – 37 с.  

5. Романовский О. Г. Теоретические и методические основы подготовки 
инженера у висшем учебном заведении до будущей управленческой деятельности : 
дис. … д-ра пед. наук. : 13.00.04 / Романовский Александр Георгиевич. – К., 1997. – 
490 с.   



Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Трансформація фінансової системи та обліку в умовах інноваційної глокалізації національної економіки»  

 

 

 

184 

Огурцова О.П., 
завідувач ЦК туризму, готельно-ресторанної справи та  

соціально-гуманітарних дисциплін 
Скіндер Н.В., 

викладач  
Торянік І.П., 

викадач 
Харківський  торговельно-економічний коледж 

Київського національного торговельно-економічного університету 
м, Харків, Україна 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПОЗААУДИТОРНИХ 

ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Поза аудиторну роботу з навчальної дисципліни разом  з аудиторною можна 

розглядати як компонент системи підготовки висококваліфікованого фахівця у вищій 
школі. Основними принципами організації поза аудиторних занять студентів з 
навчальних дисциплін є: демократизація життєдіяльності студентів; гуманізація 
відносин між учасниками педагогічного процесу; оптимізація навчально-виховної 
роботи; інтеграція поза аудиторних і аудиторних занять; індивідуалізація і 
диференціація навчання, виховання і розвитку студентів. 

Навчання і виховання студентів доцільно здійснювати за допомогою суб'єкт-
суб'єктної взаємодії. Студент повинен бути співучасником поза аудиторної 
діяльності. Залучений  до  продуктивної  суспільно і особистісно значимої діяльності  
студент удосконалює себе як особистість. Делегуючи студенту роль суб'єкта поза 
аудиторної роботи, педагог прагне передати йому знання і способи, що дозволяють 
юнакам і дівчатам здійснювати управлінські функції. 

Гуманізація відносин між учасниками педагогічного процесу реально пов'язана 
з демократизацією поза аудиторної діяльності студентів. Цілеспрямований розвиток у 
студентів поваги до себе, до оточуючих, любові до природи змінює їх відносини з 
однолітками і дорослими, змінює атмосферу поза аудиторної роботи. 

Для успішної реалізації принципу оптимізації навчально-виховної діяльності 
викладач повинен відчувати педагогічну ситуацію, знати індивідуальні особливості 
студента. Педагогічно обґрунтована мета, відібраний  зміст матеріалу для поза 
аудиторних занять, обрані методи і форми роботи з молоддю  можливі за тих умов, 
якщо педагог володіє методикою оптимального вибору, веде цілеспрямований пошук 
найкращого для конкретних умов варіанта проведення занять при мінімально 
необхідних витратах часу і зусиль педагога і студентів..2,с.123 

Значимість інтеграції аудиторних і поза аудиторних занять визначається не 
тільки навчальною метою, але створенням розвиваючого простору, що забезпечує 
успішну професіоналізацію, соціалізацію та самореалізацію особистості студента. 

Поза аудиторна навчально-пізнавальна діяльність може виступати необхідною 
умовою формування особистості студента, проте достатньою  умовою є індивідуальна 
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творчість людини. Варіативна  спільна діяльність студентів і педагогів, що 
здійснюється  на основі інтеграції університетської основної та додаткової освіти в 
різних видах (навчально-пізнавальна, науково-дослідницька, виробнича) і формах 
(лекції, практичні аудиторні та поза аудиторні заняття, гурткові заняття та ін.) 
діяльності створює реальні умови не тільки для навчання, а й  для виховання і 
самовиховання юнаків і дівчат.1 

У поза аудиторній роботі необхідна спрямованість взаємодії студента і 
педагога не тільки на вирішення пізнавальних і професійних завдань, а й на 
вирішення завдань морального змісту. Моральна задача є індивідуальним творчим 
завданням. Це завдання не вирішується  автоматично. Студенту у поза аудиторній 
діяльності потрібно реалізувати індивідуальну моральну творчість, виявляючи при 
цьому особисту і загальнолюдську значущість моральних вчинків. 

У поза аудиторній роботі з навчальних дисциплін використовується 
різноманіття методів навчання і виховання. Так, викладачі Харківського торговельно-
економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного 
університету   поряд з традиційними педагогічними методами у поза аудиторній 
роботі використовують  методи, що активізують пізнавальні та творчі сили студентів, 
а саме: ділові ігри, аналіз конкретних ситуацій, вирішення практичних завдань, 
методи «круглого столу», методи «мозкового штурму», індивідуальні практикуми.  

Практика вищої школи та деякий педагогічний досвід  дозволяє стверджувати,  
що науково та методично обґрунтована організація поза аудиторних занять з 
навчальних дисциплін підвищує якість професіоналізму, соціалізації студента, 
створює умови для успішного розвитку особистості студента та ефективної реалізації 
його творчого потенціалу.  
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СТРАХ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ІНТИМНОСТІ ТА СИМПТОМОКОМПЛЕКС 

«ЕМОЦІЙНОГО ХОЛОДУ» 
 

Труднощі у встановленні психологічної інтимності та створенні тривалих і 
близьких стосунків із партнером часто проявляються у сучасних молодих жінок. Ці 
порушення інтимної комунікації, які виникають в наслідок нездатності людей бути 
разом та можуть являти собою різні варіації симптомокомплексу «емоційного 
холоду», який буде пояснений за допомогою поняття страху інтимності. 

На думку, R. W. Firestone і J. Catlett, страх інтимності лежить в основі 
негативного ставлення до себе та інших, яке розвивається в ранньому віці. У людей, 
які бояться близькості, спостерігається обмежена здатність формування та підтримки 
тісних зв'язків з іншими [1]. Важливими компонентами інтимності С. Пейдж називає 
саморозкриття, відкидання зовнішніх, орієнтованих на публіку, способів поведінки і 
здатність розділити свій внутрішній світ з іншим [2]. Більш детальну типологію 
поведінки дає R. Gunther, яка вважає, що страх інтимності є одним із десяти типів 
поведінки, які саботують та знецінюють тривалі близькі стосунки. Особи, які 
відчувають страх інтимності, навіть перебуваючи у стосунках, прагнуть до 
незалежності, відчувають себе як у пастці, бояться втратити себе у стосунках з 
партнером, можуть любити, тільки маючи «запасний вихід» [3].  

В класифікації проблем у міжособистісній комунікації, виокремленій 
С. Б. Карпманом, який розглядає поблажливість, уривчатість, потайність, а також 
уникнення як психологічне блокування інтимної комунікації. При цьому люди, які 
використовують усі чотири блокування інтимної комунікації і не навчилися ними 
керувати, на думку С. Б. Карпмана, є «невдахами в інтимності». 

У дослідженнях Brunell, Pilkington, Webster, Descutner, Thelen, VanderWal, 
Thomas, Harmon [4] було виявлено, що страх інтимності негативно впливає на якість 
стосунків. Проте у дослідженнях M. P. Sobral, C. P. Teixeiraта M. E. Costa [5] домінує 
інша думка: страх інтимності не завжди негативно вливає на стосунки. Ці вчені 
допускають, що зв’язок між страхом інтимності та задоволеністю стосунками може 
бути негативним, якщо у партнерів різний рівень страху інтимності. Для 
підтвердження цього факту наводиться дослідження MarkeyandMarkey [6], у якому 
було встановлено, що романтичні пари з високим рівнем якості стосунків більш 
розбіжні в параметрах домінування та більш однакові в параметрах теплоти, ніж 
романтичні пари з низьким рівнем якості стосунків. У дослідженні Thelen було 
виявлено, що люди схильні зустрічатися з партнерами з однаковим рівнем страху 
інтимності. Ці результати, у зв’язку з даними, описаними вище, указують на те, що 
люди схильні будувати стосунки з партнерами зподібними переконаннями та 
почуттями щодо близькості, інтимності та залежності. У працях Descunter&Thelen[7, 
p. 219] страх інтимності визначається як «нездатність особистостічерез власні 
переживання, ділитися особистісно значимими думками та почуттями з близькою 
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особою». Але інтимні стосунки складаються не лише зі здатності розділяти думки та 
почуття, а ще й зі здатності бути автономним(незалежним) та справлятися із 
залежністю від партнера. Тому SobralandCosta [5] було запропоновано двомірну 
концепцію страху інтимності, яка включає обидва компоненти інтимності – обмін 
почуттями та залежність. Також було отримано емпіричне підтвердження існування 
цих двох компонентів інтимності: 1) страх втратити себе (fearlosingself(FLS)); 2) страх 
втратити партнера (fearlosingtheother (FLO)). Близькі стосунки припускають здатність 
обох партнерів бути поруч один з одним, приймаючи автономність іншого. Не 
окремість чи незалежність іншого, а саме автономність. Високий рівень страху 
втратити себе (FLS) та високий рівень страхувратити партнера (FLO) в особистості 
викликає відчуття дискомфорту в інтимній близькості, проте з різних причин. 
Сильний страх загубити себе (FLS) з’являється в особи через відчуття дискомфорту 
при залежності від романтичного партнера, тоді як острах втратити партнера 
спричинений боязню проявити себе так, що буде втрачено схвалення свого партнера 
[7]. 

Таким чином, відсутність автентичності в близькості, партнерських взаєминах, 
нещирість ведуть до формування порушень партнерської взаємодії. Особи, які 
відчувають страх інтимності, навіть перебуваючи у стосунках, прагнуть до 
незалежності, бояться втратити себе у стосунках з партнером, можуть любити, тільки 
маючи «запасний вихід». Це свідчить про те, що дослідження страху психологічної 
інтимності уявляє собою важливу складову в вивчені  симптомокомплексу 
«емоційного холоду». 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАКОНИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
управління здійснюється через взаємодію людей, керівнику у своїй діяльності 

необхідно враховувати закони, що визначають процеси, міжособистісні взаємини, 
групову поведінку.   

Деякі з цих законів наводяться нижче [1]. Термін «закон» тут вживається не в 
строго широкому тлумаченні [2]. 

 1. Закон невизначеності відгуку, закон залежності сприйняття людьми 
зовнішніх впливів від відмінностей їх психологічних структур. 

 Різні люди і навіть одна людина в різний час свого життя  можуть реагувати 
якісно по-різному на однакові впливи. 

 Керівник, віддаючи розпорядження працівнику, сподівається, що воно буде 
виконано до певного терміну і з певним результатом.  Іноді ці надії виправдовуються.  
Але досить часто його не задовольняє діяльність підлеглого з якого-небудь з 
контрольованих параметрів.  При цьому, і у підлеглого, і у керівника є свої, часто 
діаметрально протилежні пояснення не старанності.  Керівник може назвати 
підлеглого неробою або нездатним працівником.  Підлеглий, в свою чергу, може 
пред'явити десятки об'єктивних обставин у виправдання своєї недисциплінованості. 

Думка керівника при цьому може виявитися помилковим, що   виправдання 
підлеглого - наївними, бо перший обрав спосіб впливу на працівника, який не 
відповідає його очікуванням і особливостям, другий використовував в якості засобів 
захисту усі можливі варіанти, аби його як особистість не образили та не образили  
його почуття власної гідності і самоповаги. 

 2. Закон неадекватності відображення людини людиною. 
 Його зміст полягає в тому, що жодна людина не може осягнути іншу людину з 

таким ступенем достовірності, яка була б достатньою для прийняття серйозних 
рішень щодо цієї людини. 

 Справді, людина - надскладна система.  Вона  включена в систему суспільних 
відносин і тому є їх виразом і відображенням.  Людина змінюється відповідно до 
закону вікової асинхронності (в будь-який момент часу доросла людина певного 
календарного віку може знаходитися на різних рівнях фізіологічного, 
інтелектуального, емоційного, мотиваційного, соціального і сексуального розвитку). 

Крім того, людина свідомо і несвідомо (не адаптивні поведінку) захищається 
від спроб розкрити її особливості та можливості, Психологічно розкрита особистість 
може стати іграшкою в руках  іншої людини, схильної до маніпулювання людьми.  До 
цього слід додати, що нерідко людина не може дати про себе інформацію просто 
тому, що не знає себе [3]. 

 З одного боку, яким би не була людина, вона обов'язково що-небудь приховує   
про себе, щось послаблює, щось підсилює, якісь відомості про себе заперечує, щось 
підміняє,  щось іноді приписує собі, на чомусь робить акценти.  Користуючись 
подібними захисними прийомами, особа  демонструє себе не такою, якою вона є 
насправді, а такою, якою би вона бажала, щоб її бачили інші. 
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 З іншого боку, людина - окремий випадок серед об'єктів навколишньої 
дійсності який може бути пізнаний.  Вся справа в тому, щоб заходи  пізнання 
відповідали ступеню складності такого об'єкта. 

 В даний час вже розроблені наукові принципи підходу до людини як до об'єкта 
пізнання.  Найважливіші серед них [5]: 

 - принцип універсальної талановитості ( «немає людей нездатних, є люди, 
зайняті не своєю справою»); 

 - принцип розвитку (здібності розвиваються в результаті зміни умов життя 
особистості й інтелектуально-психологічних тренувань); 

 - принцип невичерпності (жодна оцінка людини в його життя не може 
вважатися остаточною). 

Відомий американський психолог Дж. Блейк застерігає про один 
психологічний момент, з яким стикається майже кожен керівник.  Це - оцінка 
майбутнього працівника по першому враженню.  У таких оцінках керівники виходять 
з «щирого» відкритого виразу обличчя, сміливого погляду, енергійного 
рукостискання, відсутність негативних рис.  Крім того, зовнішніми ефектами такого 
типу користується майже кожен другий шахрай, і не один працівник відділу кадрів і 
не один керівник були введені в оману подібним чином [4]. 

 1. Закон розщеплення сенсу управлінської діяльності. 
 У загальному вигляді цей закон полягає в тому, що управлінська інформація 

(директиви, постанови, накази, розпорядження, інструкції, вказівки) має об'єктивну 
(від нас в принципі не залежить) тенденцію до зміни змісту в процесі руху по східцях 
ієрархії управління.  При чому зміна цієї інформації прямо залежить від числа людей, 
через яких вона проходить: чим більше число працівників знайомляться з цією 
інформацією і передає її іншим людям, тим вище рівень відхилення від початкового. 

 Глибинну основу розщеплення сенсу інформації можна зрозуміти, взявши до 
уваги наступні дві обставини. 

По-перше, мова, на якому передається управлінська інформація, є природною 
мовою, понятійний склад якого характеризується величезними алегоричним 
можливостями і, отже, можливостями різного тлумачення одного і того ж 
повідомлення. 

 По-друге, люди, які сприймають і передають управлінську інформацію, 
розрізняються за освітою, інтелектуальному розвитку, потребам, фізичним або 
психічним станом, що природно, може накласти відбиток на розуміння і передачу цієї 
інформації. 

 4. Закон самозбереження. 
 Провідним мотивом соціальної поведінки є збереження особистого статусу, 

особистісної спроможності, власної гідності людини. 
 Зрозуміти сенс і значення цього закону легко на прикладі його недотримання.  

Уявімо собі нараду, яку проводить авторитарний керівник.  Він чітко поставив 
питання і закликав присутніх приступити до його обговорення.  Один з присутніх 
фахівців швидко відреагував на заклик і висловився невпопад.  «Сідай, ти завжди 
починаєш з дурниць», - була реакція керівника.  Миттєво « мізки всіх учасників 
наради вимкнулися за законом самозбереження».  Загроза (в даному випадку - 
опинитися «в дурнях») автоматично, незалежно від волі «відключила» розумові 
процеси присутніх і привела їх в стан готовності до захисту від можливого 
обмеження особистої гідності.  Сталося перемикання роботи мозку з задачі, яку 
поставив ведучий, на завдання виведення людини з-під морального удару.   
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Це означає, що людина мимоволі починає розмірковувати над тим, як би не 
опинитися в становищі першого промовця, і всі « не працюють» над завданням 
поставленого керівником.  Колективний мозок вимкнено надовго і надійно.  Подібна 
схема поведінки показує, що необхідно створення певних умов, при яких критичний 
компонент будь-якої наради не гальмував би творче мислення людей, які  колективно 
вирішують якусь проблему. 

 Засобом для цього є організація обговорення серйозної проблеми в режимі 
розбору, потім вже критичний аналіз відповідності висунутих пропозицій вимогам 
розв'язуваної задачі. 

5. Закон компенсації. 
 Його суть, в тому, що при високому рівні стимулів до даної роботи або 

високих вимогах середовища до людини нестача будь-яких здібностей для успішного 
здійснення саме даної діяльності відшкодовується іншими здібностями або 
навичками та вмінням працювати.  Цей компенсаторний механізм часто спрацьовує 
несвідомо, і людина набуває досвід роботи в ході проб і помилок.  Але ефект може 
бути збільшений, якщо компенсацію людина здійснює свідомо, на основі детального 
знання закону компенсації і механізму його дії.  Наприклад: слабкий розвиток 
професійної пам'яті може бути компенсовано поставленої системою зовнішньої 
пам'яті: записні книжки, щотижневі календарі, диктофони, організація роботи 
секретарів і помічників, раціональне розміщення ділової документації.  Недолік 
розвитку, наприклад, здатності генерувати ідеї може бути компенсований 
організацією нарад в режимі роздільного часу. 

 Психологія управління не вичерпується зазначеними психологічними 
законами.  Багато інших законів, закономірності, принципи, правила, які стосуються 
психології управління будуть розглянуті нами далі.  Особливе місце серед них 
займають Закон Паркінсона, Принцип Пітера, Закон Мерфі і т.д. 
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ПРОБЛЕМА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ОСОБИСТОСТІ 
 
В психологічній науці проблема адаптаційних (пристосувальних) процесів 

особистості є однією із центральних. Тому проблематика адаптаційної сфери активно 
висвітлюється в науковій літературі, традиційно починаючи з механізмів 
психологічного захисту і копінг-поведінки (Л. І. Анциферова, М. Аргайл, Б. В. 
Бірон,С. Ван, І. А. Гуляс, І. Г. Малкіна-Пих,С.К.Нартова-Бочавер, Н. В. Родіна, Г. Л. 
Свачій, Н. О. Шарай, R.S.Lazarus, S.Folkman), включно з такими поняттями, як 
ресурс, психологічний капітал, життєстійкістьтощо.Серед усіх цих напрямків 
пізнання, які мають свої проекції на методологію дослідження адаптаційної сфери, 
особливого значення набуває саме адаптаційний потенціал. На сьогоднішній день 
поширення цього поняття у практиці психологічної теорії та практики обумовлене 
завданнями оцінки пристосувальних можливостей індивіда, диференціації стійких 
порушень адаптації та минущих дезадаптивних станів . 

Останнім часом методологи, філософи, психологи, соціологи включились 
уконкретизацію понятійно-термінологічного поля досліджуваної проблеми, оскільки 
потенційне інтерпретується у психологічній науці по-різному:як різні та 
різноспрямовані характеристики особистості (Б. Г. Ананьєв); професійно-важливі 
якості, що впливають на успішні результати діяльності (В. О. Толочек); 
передактуальні та постактуальні стани (Т. І. Артем'єва); прогнози особистості у її 
часовій перспективі, очікуваннях і життєвих планах (Ж. Нюттен). Інтерес сучасних 
науковців до проблеми адаптаційного потенціалу особистості вказують на його 
складність та багатовимірність (С.В.Величко, Н. Є. Завацька, О. Г. Маклаков, 
С.Т.Посохова, О.О. Трифонова). 

Проте, питання психологічної структури адаптаційного потенціалу як 
багатовимірної характеристики особистості, залишається в науці відкритим та 
дискусійним. Крім того, в науці відсутня ієрархічно-паритетна модель, у межах якої 
можливе поєднання різних видів адаптивностей у єдину систему. Прогалини у 
вивченні адаптаційного потенціалу пов’язані також із браком сучасних уявлень про 
внутрішні механізми адаптаційної поведінки. Вітчизняний науковий простір 
переважно представлений соціально психологічними аспектами, інтра- та 
інтерперсональними характеристиками, відсутністю розуміння індивідно-
особистісних механізмів. Відтак, виникає актуальна потреба переосмислення 
фундаментальних основ адаптаційного потенціалу та визначення подальших 
перспектив його дослідження.  

Концептуалізація поняття «адаптаційний потенціал» є складним процесом, що 
протікає з використанням різних теоретичних підходів і теорій:поступове розширення 
концептуального поля від адаптаційної готовності, адаптивності та адаптованості, 
спрямованих на мобілізацію суб'єктом таких життєвих надбань, як психологічні 
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потенціали, до сукупності всіх адаптивних можливостей індивіда за певних умов є 
необхідним процесом розвитку поняття «адаптаційний потенціал». 

Виокремлено головні конструкти - адаптивності як складові адаптаційного 
потенціалу особистості. Адаптаційний потенціал особистості як здатність та 
готовність суб’єкта найбільш оптимально використати власні індивідуальні ресурси 
для конструктивного пристосування до ситуацій невизначеності є складною 
ієрархічно-паритетною системою адаптивностей: внутрішньо-особистісної, 
поведінкової адаптивність, відсутності дезадаптаційних порушень, особистісного 
соціально-психологічного потенціалу та компетентнісної адаптивності. Перші чотири 
адаптивності відображають оцінки власних здібностей та можливостей реалізації 
процесу адаптації, а компетентнісна адаптивність відображає саме дії, які вживають 
респонденти за пристосуванням до нових умов функціювання чи існування.  

Високий рівень внутрішньо особистісної адаптивності характеризується 
відсутністю внутрішньо особистісних конфліктів,кращими адаптивними 
можливостями, що сприяють задоволенню актуальних потреб;низький рівень 
пов'язаний з ускладненням вибору однією з одночасно існуючих і конкуруючих 
позицій, представляє собою стан інтрапсихічного конфлікту. Наявність 
фрустраційних впливів відображається на відповідному оцінюванні досліджуваними 
власних дій та аналізу навколишнього стану речей, що в цілому призводить до 
порушень особистісної здатності до адаптації. 

Високий рівень поведінкової адаптивності характеризується високим рівнем 
нервово-психічноїстійкості та поведінкової регуляції, високою адекватною 
самооцінкою, адекватним сприйняттям дійсності;низький рівень характеризується 
ускладнення міжособистісних зв’язків, нездатністю правильно організовувати 
власний соціальний простір, вибірковою перцепцією, спрямованістю на підкріплення 
власного світогляду та,як наслідок, можливою кризою міжособистісних відносин, 
життєвими труднощами та емоційними конфліктами. 

Відсутність дезадаптаційних порушень характеризується помірним рівнем 
ситуативної тривожності, працездатністю, високою толерантністю щодо негативних 
чинників професійної діяльності, вираженою мотивацією навчання та професійної 
діяльності тощо. 

Компетентнісна адаптивність є здатністю застосовувати знання, вміння, 
успішно діяти на основі практичного досвіду при вирішенні завдань та можливістю 
впорюватися із стресовими факторами адаптаційних процесів. 
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ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ТА БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ: 

ОРТОБІОТИЧНИЙ ПІДХІД.  
 

В останні десятиліття проблема психологічного благополуччя все частіше стає 
предметом дослідження психологів. Це пов’язано з гострою необхідністю для 
психологічної науки та практики у визначенні того, що служить підставою для 
внутрішньої рівноваги особистості, її психологічного здоров’я, його складових, які 
емоційно-оцінні відносини лежать у його основі, яким чином воно бере участь у 
регуляції поведінки, яким чином можна допомогти особистості у вирішенні проблеми 
благополуччя. Актуальність вивчення даної проблеми пов’язана з тим, що 
психологічне благополуччя є тим психологічним феноменом, який уособлює 
природне прагнення людини до внутрішньої рівноваги, комфорту, відчуття щастя, а 
головне психологічного здоров’яо собистості. Тому здоров'я особистості- 
багатокомпонентне складова єдиного цілого. Багато століть вона розглядалася тільки 
з боку фізичних недуг, і особливу увагу заслужило в кінці IX - початку XX ст. Саме в 
цей період виникло поняття про ортобіоз. І.І. Мечников, висуваючи цю концепцію, 
хотів довести важливість дотримання правильного способу життя для відновлення 
гармонії і балансу людської природи до виникнення інстинкту смерті (що по його 
дослідженням, вважалося позитивною характеристикою всього сущого на Землі). У 
його теорії про ортобіоз бралися до уваги багато компонентів цілого комплексу 
людського здоров'я, але найбільше увага припала на дослідження в області біології, 
менше - в області психології. Але це не дивно, в ті часи медицина починала свої 
перші серйозні кроки, і багато вчених намагалися спершу розібрати проблеми, які 
більш доступні для розуміння, і процес яких був доступний для розгляду на власні 
очі. Чого не скажеш про проблеми, пов'язані з психологічним статусом. Саме тому 
такий компонент здоров'я, як психологічне, стали активно розглядати з появою 
нейронаук і спеціальної апаратури, що дозволяє, в деякій мірі, заглянути всередину 
проблем і встановити казуальні зв'язки її патогенезу. 

В наш час питання про здоров'я знову знайшло пильну увагу, але вже з боку 
нейропсихології, нейробіології та інших нейронаук, які вивчають здоров'я як 
комплекс психічних і органічних проявів. Психологія терпить зміни, перетворюючись 
з гуманітарно-теоретичної бази знань в науково-практичну і це, більшою мірою, 
завдяки тому, що в поєднанні з медициною можна розглянути деякі глибинні 
процеси, про які раніше можна було лише висунути теоретичне припущення.  

Психологічне здоров’я І.І. Галецька [1] визначає як втілення результатів 
соціалізації особи і чинник ефективності цього процесу та індивідуального розвитку 
водночас. Психологічне здоров’я є втіленням соціального, емоційного та духовного 
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благополуччя (як ресурсу та стану), оскільки це провідна потенційна передумова 
забезпечення життєвих потреб щодо активного способу життя, досягнення власних 
цілей, адекватної та оптимальної взаємодії з людьми, соціальним та іншим 
оточенням. Формування індивідуальних цінностей та цілей знаходиться, з одного 
боку, під впливом мінливих життєвих реалій, з іншого, визначаючи бажані уявлення 
щодо майбутнього, рушієм і визначальним орієнтиром змін. Індивідуальні цінності як 
мотиваційні цілі визначають орієнтири і фокуси життєвої перспективи особи, 
водночас імпліцитно формують предиспозицію до векторів суспільного розвитку. І.І. 
Мечников висловлював пропозиції, як гармонізувати відносини людини із 
суспільством. Ортобіоз виявлявся вченому способом подолання дисгармоній 
людського існування: і фізіологічних, і психологічних, і соціальних. «Ортобіоз, - 
писав Мечников, - вимагає працьовитого, здорового, помірного життя, далекого 
всякої розкоші й надмірностей. Потрібно тому змінити існуючі звичаї і усунути 
крайності багатства й бідності, від яких тепер виникає так багато страждань»[4]. 
Ортобіоз – (гр. оrthos прямий, правильний + bios життя) термін, що означає здоровий, 
розумний спосіб життя, і ґрунтується на турботі про фізичне здоров'я, оптимальному 
ритмі роботи і відпочинку, рухової активності, раціональному харчуванні, культурі 
спілкування та особистої гігієни. 

Ортобіотика досить тісно стикається з медициною та геронтологією, проте на 
відміну від медицини, об'єктом якої є хвороба, і геронтології, об'єктом якої є процес 
старіння людського організму, об'єктом ортобіотики є технологія самозбереження 
людьми здоров'я і наповнення їх життєвим оптимізмом. 

Призначення ортобіотики – дати науково обґрунтовані рекомендації з цього 
приводу. Ортобіотика розробляє технології кожного вікового етапу життя людей. 
Вона носить превентивний характер, її наробки покликані допомогти людям 
упереджувати будь-які небажані процеси в їх фізичному, психічному і моральному 
здоров'ї. Ортобіоз, розглядає поняття "здоров'я" як єдність чотирьох складових: 

• соматичне здоров'я (в основі якого біологічна програма індивідуального 
розвитку); 

• фізичне здоров'я (рівень зростання, ваги, розвитку систем організму, 
пульс, тиск, тощо); 

• психічне здоров'я (в основі якого душевний комфорт, що забезпечує 
адекватну поведінкову реакцію); 

• моральне здоров'я (система цінностей, установок, мотивів поведінки 
індивіда в суспільстві, пов'язане з загальнолюдськими цінностями, істинами добра, 
любові, краси). 

Для ортобіотики моральні проблеми надзвичайно багато значать, як і проблеми 
психологічні. 

Отже, актуальність досліджень психології здоровя та благополуччя особистості 
як у теоретичному, так і прикладному аспекті очевидна, адже психологічні проблеми 
сучасної людини за своєю суттю потребують осмислення саме в ортобіотичній 
парадигмі. 



Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Трансформація фінансової системи та обліку в умовах інноваційної глокалізації національної економіки»  

 

  
195 

Таким чином, розглядаючи психологічне здоров'я та благополуччя особистості 
в ортобіотичній парадигмі, можна висунути гіпотезу, що у даній концепції воно 
виступає характеристикою цілісності та гармонійності особистості.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ТРИВОЖНОСТІ НА ПОВЕДІНКУ В 
КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ У ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

 
Зміни в українському суспільстві за останні кілька років супроводжуються 

процесами, що роблять істотний вплив на зміну соціальної дійсності. Новим явищем 
для сучасної України стала вимушена міграція. 

Військово-політичні зіткнення, соціально-економічні кризи, конфлікти 
призвели до значного зростання чисельності вимушених переселенців, спричинили 
істотні зміни у світогляді людей, їх способі життя, соціальних настроях і, як наслідок, 
змінами психіки. В Україні за станом на 25 червня 2018 року на обліку перебуває 1,51 
мільйона внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє прес-служба Міністерства 
соціальної політики. 

В останнє десятиліття і в зарубіжній, і у вітчизняній науковій літературі 
з'явилася велика кількість публікацій, присвячених проблемам вимушених 
переселенців. Проблеми соціальної адаптації зазначеного контингенту розглядаються 
в роботах О.М. Авраамової, К.Е. Ананьїна, JI.A. Гордона, В.О. Гриценко та ін. 
Психологічні особливості вимушених переселенців розглянуті в роботах Б. Масуд, 
Н.С. Палагіноїта ін.Період вимушеного переселення, адаптації до нових умов 
життєдіяльності, є критичним для переживання тривожності, яка може виступати 
фактором конфліктної, девіантної поведінки особистості, її дезадаптації, неврозів, 
емоційних порушень особистісного розвитку, психологічної нестійкості особи (А.Я. 
Анцупов, А.В. Шипілов, А.В. Захаров, та ін). Найбільш розробленим напрямом 
дослідження міжособистісного конфлікту є вивчення стратегій поведінки суб'єкта в 
конфліктних ситуаціях (М.В. Гришина, Н.І. Лєонов; Дж.Р. Скотт, К. Томас та ін.). 

Зростання тривожності є закономірним явищем у процесі вимушеної міграції. 
Небезпека цієї тенденції полягає, зокрема, в тому, що висока тривожність може 
призвести до вибору неконструктивних стратегій реагування в конфліктних 
ситуаціях. Однак на емпіричному рівні проблема впливу тривожності вимушених 
мігрантів на стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях дослідниками вивчена 
недостатньо глибоко, що обумовлює її актуальність. 

Дослідження проводилося на базі громадського координаційного штабу 
допомоги тимчасовим переселенцям з Донбасу «Співробітництво». Було досліджено 
35 вимушених переселенців в якості основної групи. Віковий діапазон випробуваних 
від 22 до 65 років, стать - чоловіча, жіноча. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз літератури, емпіричні методи, методи 
математичної статистики. Методики дослідження: тест К. Томаса «Визначення стилю 
своєї поведінки упередконфліктних і конфліктних ситуаціях», тест Спілбергера-
Ханіна «Визначення рівня тривожності», шкала оцінки впливу травматичної події Д. 
Вейса 

Аналіз емпіричних даних дослідження особливостей тривожності і стратегій 
поведінки в конфліктних ситуаціях у вимушених переселенців виявив переважання 
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реактивної тривожності. Це може бути пояснено тим, що під час конфліктної ситуації 
людина характеризується суб'єктивним дискомфортом, напруженістю, занепокоєнням 
і вегетативним збудженням, переважання реакцій уникнення. У конфліктній ситуації 
відбувається травматизація особистості, і для того, щоб зберегти «цілісність Я» 
починають діяти захисні механізми такі, як раціоналізація (обезцінювання), 
дисоціація. 

Також це свідчить про розвиток негативних психічних станів. Переважає тип 
травматичної події: уникнення. Стиль уникнення означає, що індивід не відстоює свої 
права, ні з ким не співпрацює для вироблення рішення або ухиляється від вирішення 
конфлікту. Також даний стиль швидко здійснюється, оскільки не вимагає 
відшукування ні інтелектуальних, ні матеріальних ресурсів. Він дає можливість 
відстрочити або навіть запобігти конфлікту. Досліджені, при стилі уникнення, 
характеризуються низьким рівнем суперництва і кооперації, тобто, відсутність 
бажання співпрацювати з будь-ким і докласти активних зусиль для здійснення 
власних інтересів. 

У процесі дослідженя виявлена специфіка тривожності як фактора, що впливає 
на вибір стратегій поведінки в конфліктних ситуаціяху вимушених переселенців. 
Переважає реактивна(ситуаційна) тривожність, специфічність якої полягає у відчутті 
дискомфорту, напруженості, занепокоєнні і вегетативному збудженні, очікуванні 
невдач в соціальній взаємодії і неможливості ідентифікувати джерело небезпеки. Чим 
вище рівень реактивної тривожності, тим нижче рівень пристосування, як 
продуктивної стратегії поведінки у конфлікті.  

Вивчення впливу тривожності на поведінку в конфліктних ситуаціях у 
вимушених переселенців може допомогти психологам і соціальним працівникам у 
методичних та практичних рекомендаціях щодо зниження тривожності, ефективного 
управління конфліктом, оптимізації міжособистісної взаємодії. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ 
 

Започаткована урядом реалізація пенсійної реформи розпочалась ще    1 жовтня 
2017 року, коли Верховна Рада України  підтримала законопроект «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» [1].  Необхідність 
проведення пенсійної реформи –  є нагальною потребою для того, щоб держава могла 
мати можливість гарантувати громадянам пенсійні виплати. Новели даної реформи  
2017 року, передбачали збереження віку виходу на пенсію, скасування «зрівнялівки» 
в оплаті праці, що є справедливим щодо людей з великим трудовим стажем, а також 
скасування оподаткування пенсій та спеціальних пенсій.  

Основним напрямком першого етапу реформи було те, щоб при нарахуванні 
пенсії стаж був вагомішим, ніж розмір зарплати. Це необхідно для того, щоб можна 
було збільшити суми пенсійних виплат людям, які мають великий трудовий стаж, але 
отримували малу заробітну плату. А також даний етап був покликаний на 
вдосконалення солідарної пенсійної системи, яка існує в Україні ще з часів СРСР.  

З січня 2018 року, Україна запустила другий етап пенсійної реформи , який 
передбачає запровадження другого рівня пенсійної системи – загальнообов’язкового 
накопичувального страхування (страховий стаж). Відповідно до ст. 24 Закону України  
«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», страховий стаж – це 
період протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному 
пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не 
меншій, ніж мінімальний страховий внесок[2]. Це означає, що кожен громадянин або 
його роботодавець відраховує щомісяця певну суму грошей до державного бюджету, 
який потім виплачуватиме кошти, коли людина вийде на пенсію. 

На початку другого етапу пенсійної реформи з зарплат молодих українців 
будуть віднімати 2%, а з часом - до 7%. Таким чином, ці відсотки із  зарплати будуть 
примусово у молоді вилучати на подальше накопичення. В той же час,  для людей 
похилого віку не буде такого накопичення. Таким чином, ми, з одного боку, 
дискримінуємо людей старшого віку - для них законодавець не передбачає 
примусового накопичення, не усі громадяни розуміють необхідність формувати 
пенсійні накопичення. З іншого боку, ми дискримінуємо молодь, оскільки люди 35+ 
будуть дешевше обходитися роботодавцям, ніж люди 35-. Таким чином, ми 
створюємо дискримінацію для одних з одного боку, для інших - з іншого[5]. 

Так, мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію до кінця 2017 року 
залишався незмінним — 15 років. Але починаючи з 1 січня 2018 року право на 
призначення пенсії мають ті, у кого налічується 25 років страхового стажу, крім того, 
щороку даний стаж буде збільшуватися на один рік, і у 2028 році має сягнути 35 
років. Крім того, щоб вийти на пенсію, потрібно досягти певного віку.  

СЕКЦІЯ VІ. РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ І 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
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Необхідно звернути увагу на головній новації пенсійної  реформи – це  суттєве 
зменшення ключового коефіцієнту розрахунку пенсій – коефіцієнту вартості одного 
року стажу з 1,35 до 1,0. Згідно з міжнародною конвенцією «Про мінімальні норми 
соціального забезпечення» мінімально допустимий рівень коефіцієнту заміщення має 
складати 40 %. Тобто, міжнародні стандарти передбачають, що розмір середньої пенсії в 
країні не може бути меньшим ніж 40 % від середньої заробітної плати. Але у 2016 році, 
до реформи, він становив 33 %. Після проведення реформи він  буде утримувати на 
відмітці  – 25%[6]. Зараз на отримання  пенсії впливає страховий стаж і вік,  а 
починаючи з 01.01.2018 року  при наявності 40 років страхового стажу пенсія буде 
нараховуватися  незалежно від віку. Також  виникає питання, що робити тим, у кого 
страховий стаж – 15 років? Відповідно до ст. 26Закону України  «Про 
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» із 15-річним стажем матимуть 
право на пенсію лише ті, хто досяг 63-річного віку і вище [2]. 15 років стажу ще 
збережуть до 2019-го, але лише для людей, які старші 65 років. Для тих, у кого не 
вистачає страхового стажу, можуть докупити в держави необхідні роки (1 рік 
страхового стажуобійдеться приблизно в 16,8 тис. грн), або вийти на пенсію пізніше [3]. 

Крім того, відповідно до Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування» діє  тимчасова державна соціальна допомога.Також відповідно до змін 
від 1 січня 2018 року в Україні скасовані спеціальні пенсії для депутатів, 
держслужбовців, прокурорів, працівників дипломатичної служби, наукових 
працівників. Також, другий етап пенсійної реформи, передбачає вдосконалення 
третього рівня системи пенсійного забезпечення – добровільного накопичувального 
страхування, тобто недержавного добровільного пенсійного забезпечення.Він 
передбачає наявність приватних пенсійних фондів, за допомогою яких можна зібрати 
гроші на старість. Але даний рівень пенсйної системи не здобув популярності серед 
українців. Підбиваючи підсумок, можна стверджувати, що в Україні пенсійна система 
є трьохрівневою. Вона складається із солідарної, загальнообов’язкової 
накопичувальної системи та недержавного добровільного пенсійного забезпечення 
[4]. Проте діють зараз лише два рівні – перший і третій. Щодо молодих українців,  
уряд планує подбати через запровадження з 2019 року другого рівня пенсійної 
системи. Слід зазначити, що відповідно до даної пенсійної реформи,з боку держави 
посилиться контроль за сплатою страхових внесків до Пенсійного фонду і 
розшириться обсяг відомостей, які треба буде до нього передавати.  
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НОТАТКИ ЩОДО ВИДІВ ДЕКЛАРУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ 

ОСІБ В УКРАЇНІ 
 

Фінансовий контроль є важливим елементом підтримання економіки для будь-
якої сучасної та розвиненої держави. Сьогодні, засоби забезпечення взаємозв’язку у 
сфері фінансового контролю мають різноманітний характер й безпосередньо 
регулюються нормами права. Одним із таких засобів, є декларування фізичних осіб, 
як інструмент вирішення багатьох проблем, таких як: оподаткування, надання 
соціально-економічних пільг населенню, а також боротьба з корупцією. Інститут 
декларування в Україні має важливе правове значення та постійно розвивається, але й 
одночасно носить хаотичний характер. 

Так, відповідно до  ч. 2 ст. 67 Конституції України, декларувати свої доходи — 
це конституційний обов’язок громадян.  Дана норма закріплює значущість цього 
інституту та є основою для інших нормативних актів [1].  

Слід зазначити, що  визначення декларування відсутнє у податковому 
законодавстві. Проте  згідно зіст. 46 Податкового кодексу України( далі - ПКУ), 
надається поняття податкової  декларації, розрахунку, звіту , як  документу, що 
подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, 
визначених ПКУ) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі 
якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання або 
відображаються обсяги операції (операцій), доходів (прибутків), щодо яких 
податковим та митним законодавством передбачено звільнення платника податку від 
обов’язку нарахування і сплати податку і збору, чи документ, що свідчить про суми 
доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, 
суми утриманого та/або сплаченого податку [2].  

Форма податкової декларації встановлюється центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. 
Форма податкової декларації повинна містити необхідні обов'язкові реквізити і 
відповідати нормам та змісту відповідних податку та збору[2]. 

Податкове декларування як сукупність процедур податкової звітності 
відбувається стадійно та включає такі процедури: 

 затвердження податкової декларації; 
 процедури з заповнення декларацій;  
 процедури з подання податкових декларацій (особисто, через представника, 

податковим агентом в електронному чи паперовому вигляді, засобами поштового 
зв’язку чи наручно);  

 процедури з прийняття податкової звітності (як характеристика публічно-
правового обов’язку контролюючого органу з адміністрування податків, зборів та 
митних платежів) [5, с. 49]. 

Аналізуючи норми податкового законодавства,можна відмітити, що обов’язок 
щодо подання декларації виникає при отриманні протягом звітного року доходів: 
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 від провадження господарської діяльності, отриманих фізичними 
особами — підприємцями (крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування) 
(п. 177.11 ст. 177 ПКУ); 

 від провадження незалежної професійної діяльності (п. 178.4 ст. 178 ПКУ); 
 від особи, яка не є податковим агентом, крім випадків, прямо передбачених 

ПКУ (пп. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 ПКУ); 
 у вигляді іноземних доходів (пп. 168.2.1 п. 168.2 ПКУ); 
 від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове 

володіння та/або користування) у порядку, визначеному п. 170.1 ст. 170 ПКУ 
(пп. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 та пп. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 ПКУ) та в інших випадках, 
передбачених законодавством[2]. 

Наступним видом декларування є декларування доходів працівниками 
публічних органів регулюється відповідно до Закону України «Про запобігання 
корупції» від 14.10.2014р.  Норми цього Закону також визначають обов’язковість 
надання декларації осіб, шо претендують на зайняття певних публічних посад. Подані 
декларації включаються до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що 
формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції [4, 
ст. 47]. 

Також, певне місце серед декларацій   займає митна декларація-заява. 
Відповідно до п. ч. 1 ст. 5 Митного  кодексу України,    митна декларація - 

заява встановленої форми, в якій особою зазначено митну процедуру, що підлягає 
застосуванню до товарів, та передбачені законодавством відомості про товари, умови 
і способи їх переміщення через митний кордон України та щодо нарахування митних 
платежів, необхідних для застосування цієї процедури[5]. 

 Отже, можна дійти висновку, що в Україні діють різні види декларування 
доходів фізичних осіб, які за метою їх подання треба розділити на: а) податкові; б) 
митні; в) пільгові; г) антикорупційні; д) доброчесності. 

Українське законодавство не планує зупинятися у напрямку розвитку даного 
виду фінансового контролю, й на прикладі європейських країн, крок за кроком, буде 
посилювати вплив інституту декларування фізичних осіб. 

 
Список використаних джерел: 

1.Конституція України : станом на 1 верес. 2016 р. / Верховна Рада України. 
Харків : Право, 2016. 82 с. 

2.Податковий кодекс України: Закон України вiд 02 грудня 2010 р.№2755-VІ. 
URL:  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 26.09.2018). 

3.Стародуб Д. М. Правове регулювання декларування доходів фізичних осіб: 
порівняльна характеристика Украни та країн СНД : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 
/ Ірпинь, 2017. 207 с. 

4.  Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII. 
URL:http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/page(дата звернення: 24.09.2018). 

5. Митний кодекс України: Закон України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI. 
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17(дата звернення: 28.09.2018). 

 
 

  



Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Трансформація фінансової системи та обліку в умовах інноваційної глокалізації національної економіки»  

 

 

 

202 

Дєордєв М. С. 
здобувач освітнього ступеня “бакалавр”, 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 
м. Одеса, Україна 

 
ПРИНЦИПИ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ: 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 
 
Зараз в Україні наявним чином реалізуються ряд реформ, зокрема реформа 

місцевого самоврядування у формі об’єднання територіальних громад. Це призводить 
до об’єднання місцевих бюджетів. Як наслідок відбувається зменшення видатків 
державного бюджету та формування ефективного розпорядження, використання та 
розподілу фінансових ресурсів на місцях. Але в незалежності від цього з метою 
належного функціонування органів місцевого самоврядування та виконання 
покладених на них функцій держава використовує за ст. 97 Бюджетного кодексу 
України базову дотацію, субвенції та додаткові дотації. Також у відповідності до ст. 
101 БКУ  органам місцевої влади надане право зі здійснення трансфертів між 
місцевими бюджетами. Ці, і не тільки, відносини належать до групи міжбюджетних, 
тобто як відносини між державою, АР Крим та органами місцевого самоврядування з 
метою забезпечення, розподілу та функціонування бюджетів для здійснення 
покладених на відповідні органи повноважень (функцій), передбачених Конституцією 
та чинним законодавством. Зокрема визначено, що відповідно до пунктів 27, 41 та 43 
ст. 4 Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Положення про Міністерство 
фінансів України»  Міністерство фінансів України здійснює відповідно до 
покладених на нього завдань розпис Державного бюджету України згідно з 
бюджетними призначеннями та вносить зміни до нього, у тому числі в частині 
міжбюджетних трансфертів у розрізі місцевих бюджетів; розробляє інструктивні 
матеріали щодо складення розпису (тимчасового розпису) Державного бюджету 
України; забезпечує регулювання міжбюджетних відносин між державним та 
місцевими бюджетами; забезпечує розроблення методики визначення міжбюджетних 
трансфертів.  

Слід зазначити, що сьогодні українським законодавством чітко визначено яким 
чином або за якими критеріями необхідно проводити політику з розподілу коштів між 
бюджетами (міжбюджетних трансфертів), але не зрозуміло на основі яких принципів 
має здійснюватися даний розподіл. Тому існує питання щодо утворення необхідних 
правових засад із регулювання наступних відносин, фактично закріплених в розділі 
IV Бюджетного кодексу. Тобто,  процес розподілу між бюджетами регламентується 
чинним БКУ та може ґрунтуватися на засадах бюджетної системи. Так, принципи 
міжбюджетних відносин можуть бути похідними із принципів бюджетної системи 
України. Зокрема ряд вчених стверджують, що існують наступні принципи: 

 Збалансованість інтересів усіх учасників правових відносин; 
 Законодавче розмежування видаткових повноважень, відповідальності та 

доходних джерел між різними рівнями бюджетів; 
 Самостійність бюджетів різних рівнів; 
 Обґрунтованість надання фінансової допомоги та вирівнювання доходів 

місцевих бюджетів; 
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 Ефективність контролю за повнотою та цільовим характером 
використання фінансової допомоги. 

Наприклад, у  Німеччини застосовується такий  принцип міжбюджетного 
розподілу як  принцип фінансового вирівнювання між економічно сильними та 
економічно слабкими суб’єктами (землями). Для реалізацію цього принципу в ФРН 
був створений Фонд фінансового вирівнювання, який надає кошти певним суб’єктом 
за наявності низького фінансового потенціалу, або простіше кажучи за наявності 
низьких економічних показників.  

Тому доцільно реалізація даного принципу і  в Україні  з метою раціонального 
використання фінансових ресурсів та створення  рівних можливості для різних 
регіонів нашої країни. 

Також для втілення принципів з розподілу бюджетів необхідно буде створити 
відповідний механізм для даної реалізації та передбачити норми відповідальності, 
зокрема адміністративної, дисциплінарної, можливо кримінальної та цивільної, по 
відношенню до осіб, що неналежним чином, або із прямим порушенням 
законодавства, здійснювали повноваження з розподілу між бюджетами державних 
коштів або за правопорушення, пов’язані з неправомірним отриманням або 
використанням цих коштів (Наприклад, за здійснення ремонту доріг в неналежних 
погодних умовах). 

    Виходячи зі змісту тез приходимо до наступних висновків: 
 Необхідне реформування законодавства в сфері міжбюджетних відносин, 

поступове включення принципів міжбюджетних відносин для підвищення 
ефективності бюджетної системи України; 

 Використання закордонного позитивного досвіду в вказаній сфері можна 
ефективним чином використати і в нашій країні; 

 Можлива необхідність створення норм, що регламентуватимуть  
відповідальність та/або контроль за ефективним, повним та цільовим характером 
використання отриманих міжбюджетних  коштів. 
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СУБВЕНЦІЯ- РІЗНОВИД  МІЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТУ: 
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ  

 
На  сучасному етапі розвитку  державна політка України націлена на 

децентралізацію влади. Прояв цих змін має вираз у передачі значної частки 
повноважень від органів державної влади органам місцевого самоврядування, в тому 
числі забезпечення їх організаційно-правовою, матеріальною і фінансовою основами 
для функціонування. Для здійснення цих цілей були внесені певні зміни до цілого 
кола нормативно-правових актів, у тому числі,  Бюджетного та Податкового Кодексів 
України.   

Новелою  бюджетного законодавства стало  розширення переліку 
міжбюджетних трансфертів,  формування нового механізму  врегулювання 
міжбюджетних відносин, та які підпадають під це врегулювання. Наразі, ст. 97 
Бюджетного Кодексу України (далі – БК України) передбачає такі трансферти, як 
освітня субвенція, медична субвенція, субвенція на фінансування заходів соціально-
економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони 
спостереження та інше[1]. 

 За даними, опублікованими в матеріалах «Фінансова децентралізація в Україні. 
Перший етап успіхів» Міністерством регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України[2], зміни позитивно торкнулися 
ресурсної бази місцевих бюджетів, одним із чинників чого можна вважати 
розширення видатків з Державного бюджету у вигляді субвенцій.  

На підставі цього вважається актуальним дослідити таке явище в фінансовому 
праві, як субвенція, а також  результати її використання в якості засобу для 
забезпечення ефективності, стабільності та об’єктивності бюджетного процесу в 
Україні.  

Легітимне визначення поняття «субвенція» міститься у ст. 2 ч. 1 п. 48 БК 
України і, відповідно до нього, субвенція – це міжбюджетний трансферт для 
використання на певну мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення 
про надання субвенції[1]. 

 У науковій літературі під субвенцією розуміють  форму фінансової допомоги 
держави місцевим органам, що надається з метою забезпечення ними реалізації 
конкретних заходів чи програм за умови дольового фінансування[3].  

Визначальними характеристиками цього міжбюджетного трансферту є те, що 
він надається:  

1) з державного бюджету місцевим бюджетам на безоплатній та безповоротній 
основі;  

2) на проведення конкретних заходів(програм) за умови їх часткового 
фінансування;  

3) з метою компенсації додаткових витрат, що виникли в зв'язку з делегуванням 
повноважень з одного рівня бюджетної систем на інший. 

Частина  2 статті 97 БК України визначає, що  порядок та умови надання 
субвенцій визначаються Кабінетом Міністрів України [1].  
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Так, за останні декілька років урядом було ухвалено постанови, що 
визначали  механізм надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам, а також механізм надання субвенцій на формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад;  на здійснення заходів, спрямованих на розвиток 
системи охорони здоров’я у сільській місцевості; на проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх 
числа; на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій.  

Результатом практичного втілення цих положень за станом на 01 січня 2018 
року стало надходження до місцевих бюджетів освітньої субвенції у розмірі 51,5 млрд 
грн; субвенції на соціальний захист населення – 124,7 млрд грн; медичної субвенції – 
56,2 млрд грн; субвенції на формування інфраструктури об’єднаних територіальних 
громад – 1,5 млрд грн; субвенції на соціально-економічний розвиток окремих 
територій – 6,2 млрд грн [4]. Така державна бюджетна підтримка надає додаткові 
можливості представницьким органам територіальних громад за наявності власних 
фінансових ресурсів здійснювати свої повноваження у сфері освіти, охорони 
здоров’я, спорту, соціального захисту населення, соціально-економічного та 
культурного розвитку; реалізовувати інфраструктурні проекти та місцеві програми і 
заходи. 

Отже, передбачена законодавством України державна фінансова підтримка 
місцевого та регіонального розвитку у вигляді субвенцій є одним із чинників 
формування фінансової незалежності органів місцевого самоврядування, що дозволяє 
їм самостійно вирішувати питання розвинення та удосконалення умов життя 
територіальної громади, а також ефективно виконувати делеговані повноваження, 
маючи для цього необхідну матеріальну базу. З іншого ж боку, наявність у органів 
державної влади та їх посадових осіб таких законних важелів тиску дозволяє 
впливати на важливі соціальні та політичні процеси у житті територіальних громад, 
що нерідко на практиці використовується як спосіб «загравання» з електоратом.   
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО  СТВОРЕННЯ ВИЩОГО 
АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ 

 
Стаття 1 Конституції України наголошує, що Україна є суверенна, незалежна, 

демократична, соціальна і правова держава[1]. 
Однією з основних засад створення і розвитку правової держави, є ефективна 

діяльність професійної і незалежної судової системи. 
На основі проведення судової реформи 2 червня 2016 року Верховною Радою 

України була прийнята нова редакція закону України «Про судоустрій і статус 
суддів»[2]. Положення даного закону радикально змінили діючу судову систему. 
Вони передбачили необхідність створення Вищого Антикорупційного суду України. 
Завдання якого полягає у здійсненні правосуддя відповідно до визначених законом 
засад та процедур судочинства з метою захисту особи, суспільства та держави від 
корупційних і пов’язаних із ними злочинів та судового контролю за досудовим 
розслідуванням цих злочинів, дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у 
кримінальному провадженні[4]. 

21 червня 2018 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про Вищий 
антикорупційний суд». В якому зазначається, що протягом 12 місяців з дня набрання 
чинності цього закону оголошується та проводиться конкурс на посади суддів до 
Вищого антикорупційного суду[3]. 

До повноважень Вищого антикорупційного суду згідно закону входить 
здійснення правосуддя як суд першої та апеляційної інстанцій у кримінальних 
провадженнях щодо злочинів, віднесених до його юрисдикції (підсудності) 
процесуальним законом, а також шляхом здійснення у випадках та порядку, 
визначених процесуальним законом, судового контролю за дотриманням прав, свобод 
та інтересів осіб у таких кримінальних провадженнях. Аналіз судової статистики, 
вивчення та узагальнення судової практику у кримінальних провадженнях, 
віднесених до його підсудності, інформування про результати узагальнення судової 
практики Верховний Суд та надання йому пропозиції до висновків щодо проектів 
законодавчих актів, які стосуються організації та діяльності Вищого 
антикорупційного суду, спеціальних вимог до суддів цього суду та гарантій їх 
діяльності, а також оприлюднення їх на своєму офіційному веб-сайті[4]. 

Стверджують, що створення Вищого антикорупційного суду це одна з вимог 
наших західних партнерів для отримання Україною кредитів та фінансової допомоги. 
Президент України, наполягає на тому, що створення даного суду є необхідним саме  
Україні, як незалежній державі для врегулювання внутрішніх проблем. 

На сьогодні однією з найбільш актуальних та незгоджених проблем 
залишається проведення конкурсу на посади суддів. 

Однією з новацій у формуванні Вищого антикорупційного суду є створення 
Громадської ради міжнародних експертів.   

Згідно закону вона утворюється строком на шість років Вищою 
кваліфікаційною комісією суддів України для сприяння їй у підготовці рішень з 
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питань призначення на посади суддів Вищого антикорупційного суду та є її 
допоміжним органом[4]. 

Виконує свої повноваження у складі шести членів, які призначаються Вищою 
кваліфікаційною комісією суддів України виключно на підставі пропозицій 
міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії 
корупції відповідно до міжнародних договорів України. 

Членами Громадської ради міжнародних експертів можуть бути призначені 
громадяни України чи іноземці, які мають бездоганну ділову репутацію, високі 
професійні та моральні якості, суспільний авторитет, мають досвід роботи в інших 
країнах не менше ніж п’ять років із здійснення процесуального керівництва, 
підтримання державного обвинувачення в суді чи здійснення судочинства у справах, 
пов’язаних з корупцією[4]. 

Проте на сьогодні існують прогалини у процедурі співпраці між Громадською 
радою міжнародних експертів та Вищою кваліфікаційною комісією суддів. Чи будуть 
їх рішення узгодженими та неупередженими в процесі їх діяльності викликають масу 
дискусій серед української та міжнародної спільноти. 

В законі висунуті умови, що кандидат повинен мати досвід роботи на посаді 
судді не менше п’яти років та  має досвід професійної діяльності адвоката, у тому 
числі щодо здійснення представництва в суді або захисту від кримінального 
обвинувачення щонайменше сім років.  

      На сьогоднішній день на посаду судді Вищого антикорупційного суду 
України претендує 240 кандидатів, за даними сайту Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів.  За підсумками етапу подання документів: 9 осіб претендують на одне місце 
судді Вищого антикорупційного суду. Більшість кандидатів  є суддями, 45% 
працюють у судах країни. Зокрема, 34% конкурсантів – адвокати, а 21% являються 
науковцями. 

Юрист, заступник генерального прокурора України в 2014-2016 роках Віталій 
Касько стверджує, що знайти в Україні людей, які б підпадали під ці вимоги, дуже 
важко. Іноді кажуть, що їх немає: насправді є, і їх можна перелічити на пальцях однієї 
руки, при бажанні, але це або спроба обрати тих людей, з якими заздалегідь 
переговорили, або спроби затягнути конкурс з-за того, що таких людей мало, або 
вони не подалися на конкурс. 

Вже 22 жовтня 2018 року комісія повинна розглянути питання щодо 
відповідності осіб вимогам на посаду судді Вищого антикорупційного суду. 

Можна зробити висновок, що створення Вищого антикорупційного суду є 
необхідним для України. Але важливим моментом є узгоджений підбір кандидатів на 
посаду суддів та його подальша ефективна діяльність. 
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ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ В 
КОНТЕКСТІ НАБЛИЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ 
 

Питання захисту прав споживачів у всіх високорозвинених країнах та країнах, 
що розвиваються, посідає провідне місце. 

В Україні, в одній із перших країн пострадянського простору, було прийнято 
Закон України «Про захист прав споживачів». Проте це не стало поштовхом для 
винесення питання захисту прав споживачів на якісний європейський рівень [4]. 

З підписанням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 
(далі — Угода про асоціацію) для України розпочався якісно новий етап її інтеграції в 
європейський політичний, економічний та правовий простір. Успіх в реалізації 
євроінтеграційних прагнень України залежить, в першу чергу, від прогресу в 
імплементації положень Угоди про асоціацію. Однією із важливих сфер секторальної 
співпраці ЄС та України, що передбачена Угодою про асоціацію, є захист прав 
споживачів (глава 20 Розділу V “Економічне та галузеве співробітництво”) [3]. 

Метою такого співробітництва є забезпечення високого рівня захисту прав 
споживачів та досягнення сумісності між українською та європейською системами 
захисту прав споживачів (ст. 415 Угоди про асоціацію). Забезпечення прав 
споживачів належить до політичних пріоритетів держав з розвиненою ринковою 
економікою, що пояснюється важливим місцем споживача в ринкових відносинах. 
Так, згідно з даними Європейської Комісії 57 % внутрішнього валового продукту ЄС 
складають надходження від споживчих витрат. 

 Європейський Союз усвідомлюючи, що активність споживача на 
внутрішньому ринку може позитивно впливати на економічне зростання в цілому, 
розглядає його як важливого учасника цього ринку. Саме тому співпраця України з 
ЄС в споживчому секторі матиме вплив на досягнення також й економічних цілей 
асоціації [2]. 

Поліпшення добробуту споживачів та їх захист є важливими цінностями 
Європейського Союзу.Політика ЄС в сфері захисту прав споживачів набула 
самостійного значення лише з прийняттям Маастрихтського Договору 1992 р.  

Набув чинності план заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері 
захисту прав споживачів на період до 2020 року. Згідно з Концепцією, політика 
держави буде приведена у відповідність до європейських стандартів та вимог 
протягом двох років. 

Так, протягом 2018 року Кабінет міністрів планує звернутися до Європейської 
комісії з проханням офіційно оцінити відповідність Закону України “Про захист прав 
споживачів” відповідним актам законодавства ЄС. Після отримання висновків 
європейських експертів, до законодавства України у вказаній сфері будуть внесені 
відповідні зміни. 
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Водночас, згідно із затвердженою Концепцією, уже на сьогодні в Кабміні 
працюють над створенням Фонду гарантування страхових виплат за договорами 
страхування життя. 

Загалом, Концепція передбачає: 
- імплементацію законодавчих актів Європейського Союзу у сфері захисту прав 

споживачів, зокрема директив, передбачених Угодою про асоціацію між Україною, з 
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони; 

- поширення дії Закону України “Про захист прав споживачів” на всі види 
продукції (харчової та нехарчової), послуг і робіт для споживачів; 

- створення умов для ефективного досудового (альтернативного) врегулювання 
споживчих спорів; 

- сприяння розвитку системи незалежних досліджень рівня якості та безпеки 
товарів, робіт і послуг на споживчому ринку; 

- захист прав споживачів у сфері електронної торгівлі; 
- захист прав вразливих категорій споживачів, зокрема осіб з вадами 

розумового та фізичного розвитку, тощо [1]. 
Для належного виконання Україною її міжнародно-правових зобов’язань щодо 

наближення національного законодавства до відповідних європейських стандартів, 
необхідним є врахування особливостей та аспектів правового регулювання цієї сфери 
в ЄС на всіх етапах апроксимації: не лише під час транспозиції, тобто нормативно-
правового приведення законодавства у відповідність до вимог права, але й в процесі 
практичного впровадження європейських вимог та стандартів (імплементації), а 
також в рамках забезпечення їх дотримання [4]. 
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ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В СИСТЕМІ 

АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЗАХОДІВ 
 

Автор даної статті тридцять років  професійно займається сільським 
господарством і крім всього іншого більше двадцять років очолює СТОВ АФ ім. Т. Г. 
Шевченка Вовчанського району Харківської області, яке створив на теринах 
підприємства – банкрута ще в дев’яності роки. Більшість   наукових  праць присвятив 
саме реформуванню аграрного сектора економіки, обґрунтував на власному досвіді 
свої напрацювання та вони підтвердилися життям. 

Високі економічні показники виробничої діяльності та діючий до 2016 року 
фіксований сільськогосподарський податок дали можливість підприємству оновити 
основні засоби та перейти на застосовування  сучасних аграрних технологій у своїй 
діяльності. Рівень рентабельності по підприємству до урядових новацій 2016 року 
складав 60-70%, а  вже в 2016-2017 роках близько 50% відсотків. 

СТОВ АФ ім. Т. Г. Шевченка за 2017 рік сплатило до бюджетів всіх рівнів 
понад 10 млн. гривень податків маючи в користуванні 3000 га землі. Здавалося б 
Держава таке підприємство повинна берегти як зіницю ока, розповсюджувати досвід 
антикризового управління, але ж ні, воно є привабливим для рейдерів, а отже 
здійснюються різного роду атаки на підприємство,що наносять збитки агрофірмі, 
збільшуючи в рази її трансакційні витрати.  

Директор, постійно перебуває в судах, відстоюючи порушені права 
підприємства, не бажаючи приймати участь в корупційних схемах рейдерів, хоча 
відкупитись іноді було б значно дешевше. Причому найбільше клопоту завдають ті 
державні інститути – АМКУ та прокуратура – які повинні виступати взірцем 
порядності та законності. 

Слід визнати, що перевірки СТОВ АФ ім. Т. Г. Шевченка розпочалися активно 
з другої половини 2013 року і це були фітосанітарна та ветеринарна служби, 
екологічна інспекція, МЧС, в 2014 році податкова інспекція, але що саме цікаво 
Антимонопольний комітет, який визнав підприємство монополістом на території 
сільської ради. В кінці кінців це рішення ХОТВ АМКУ було Вищим господарським 
судом України визнане не законним. Але одразу даний державний інститут порушив 
ще дві справи проти підприємства за начебто не надання відповіді на поставлені 
питання у своїх вимогах, причому одна з вимог стосувалася третьої особи і достатньої 
інформації про неї підприємство не мало.  Тобто агрофірма будучи споживачем 
послуг зернового елеватора, надавши відповідь у визнаний АМКУ термін, але не того 
змісту якого очікували виявилася порушником антимонопольного законодавства. 

В іншому випадку питання вимоги були сформульовані не конкретно, але 
відповідь було надано в межах розуміння поставлених питань.Не дивлячись на довгу 
судову тяганину Вищий адміністративний суд виніс рішення на користь 
підприємства, але Верховний суд України його скасував, змінивши підсудність, таким 
чином обмеживши строки на нове оскарження. 
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В обох випадках, фактично не порушуючи антимонопольного 
законодавства,агрофірма ім. Т. Г. Шевченка сплатила штрафи по 68 тис. гривень, та 
68 тис. гривень пені, начебто за несвоєчасну сплату штрафу по третій справі. Все 
почалося з відмови давати відступні ХОТВ АМКУ. 

Восени 2014 року до підприємства приїхав слідчий Київського райвідділу м. 
Полтава, надав рішення слідчого судді та вилучив трактор Джон Дір у підприємства 
прямо з поля. Даний трактор було придбано на біржі, сплачено ПДВ, зареєстровано 
відповідно до закону ще в 2005 році, всі документи відразу слідчому було надано 
безпосередньо на місці.  Підставою для вилучення була заява третьої особи, якій 
трактор було передано на зберігання і яка його одразу перепродала. Судові справи з 
цього питання довго розглядалися, але є три рішення які вступили в законну 
силу,причому в першому випадку визначений конкретний слідчий, з конкретним 
прізвищем який повинен повернути трактор підприємству, другим рішенням 
державне казначейство зобов’язано відшкодувати вартість трактора в сумі 1 млн. 600 
тис. гривень і кошти вже надійшли на розрахунковий рахунок підприємства, третім 
рішенням Європейський Суд з Захисту Прав Людини зобов’язав Державу Україна 
відшкодувати вартість трактора з державного бюджету. Здавалося б злочинці відомі, 
бюджету нанесені значні збитки, але прокуратура не тільки не стала на захист закону, 
а і всіляко намагалася здійснювати перешкоди та заважати виконанню рішень суду 
які набрали законної сили. 

Начебто ці справи порушувала минула влада,так ні, в даному випадку система 
діє. Вже у 2017 році місцева прокуратура, спонукаючи підприємство до корупційних 
дій, оскаржила рішення Господарського суду Харківської області яке вступило в 
законну силу та яким підтверджено законність оренди 330 га. земель запасу та 
резерву,що перебувають у користуванні СТОВ АФ ім. Т. Г. Шевченка з 2000 року по 
2020 рік. За цю землю регулярно сплачуються податки, і це підтверджено податковою 
інспекцією, але прокуратура «порішала» в апеляційному господарському суді та 
останній визнав  договір оренди не дійсним. Верховний суд об’єктивно розглянув цю 
справу та відновив законність, зупинивши дію рішення Апеляційного суду. 

Але цікаве в іншому. Місцева прокуратура спочатку дочекалася доки дана 
земельна ділянка буде засіяна озимою пшеницею, а вже потім оскаржила договір 
оренди з метою збору урожаю іншою особою. 

Переглядаючи українську пресу за останній рік можна звернути увагу на те, що 
практично немає жодного видання яке б не підіймало окреслене питання рейдерства. 
Але повна бездіяльність прокуратури дає підстави підозрювати останню в 
упередженості своїх дій та її причетності до них. 

Як лакмусовий папірець свободи ведення бізнесу в Україні виступають 
інвестиції в аграрний сектор економіки. Не дивлячись на те що вони є рекордними 
для галузі за всі часи незалежності країни і свідчать про високий рівень інвестиційної 
привабливості, іноземні інвестори не проявляють активності на нашому ринку. Тобто 
основним джерелом капітальних інвестицій залишаються власні та залучені 
сільськогосподарськими підприємствами інвестиційні ресурси, недовіра іноземних 
партнерів до України залишається актуальною. Отже антикорупційні заходи які 
намагається здійснювати Україна, як держава, носять здебільшого декларативний 
характер та не працюють так як ті державні інститути які повинні відповідати за 
дотримання  законодавства залишаються не лише корумпованими, а і максимально 
зберігають таку ситуацію в національному правовому полі. 
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ДОСВІД КРАЇН ЕВРОПИ ТА АЗІЇ В РЕФОРМУВАННІ БЮДЖЕТНОЇ 

ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 
 

В сучасних умовах Україна потребує докорінних змін у державному секторі.  
Керівництво держави хоче провести реформи для стабілізації кризової ситуації, але це 
все можливо лише за наявністю вільних фінансових ресурсів. Проблемою розвитку 
державних фінансів є  неефективна організація відносин у бюджетній сфері, особливо 
між державним бюджетом та місцевими бюджетами, що сповільнює рух держави до 
поставлених задач. Для більш ефективнішої реалізації реформи необхідно 
проаналізувати досвід інших країн. 

Аналізуючи праці зарубіжних вчених, таких як Л.Бальцерович, Д.Рікардо, 
П.Самуеьсон та ін., слід зазначити, що однією з основних засад процвітання  країни є 
стабілізація бюджетної системи. Л. Бальцерович вважає, що країни, які пішли на 
швидкі та комплексні реформи, добилися кращого результату, ніж ті країни, які з 
різних причин їх відклали. Адже реформа це є лікування певної проблеми у державі. 
Також при реформуванні бюджетної системи необхідно дотримуватись трьох речей: 
лібералізації економіки, стабілізація валюти і обмеження видатків[5]. 

На сьогоднішній день економіка країни під час військових дій і в умовах 
фінансової глобалізації є нестабільною і слабкою. Тому необхідно розробити і 
запровадити нові концепції функціонування бюджетної системи, що можливе за 
рахунок її реформування. Саме  від правильності побудови бюджетної системи 
залежить ефективність функціонування економіки України. Таким чином бюджетний  
механізм можливо стане інструментом, який зможе покращити соціально-
економічний розвиток України. 

Зробивши аналіз змін за останні роки у бюджетній системі України, можна 
дійти  висновку, що система працює неефективно і потребує значних змін. В умовах 
фінансової глобалізації і демократизації українського суспільства особливу увагу 
потрібно звернути на міжнародний досвід реформування бюджетної системи і шляхи 
його впровадження в Україні[1]. 

Проаналізуємо проведення реформ у бюджетних системах у таких країнах як 
Польща, Грузія, та Сінгапур. Так, економічно розвинених країнах однією з головних 
завдань є організація бюджетних  відносин у середині бюджетної системи, яка 
відбувається між бюджетами  центрального рівня і органами місцевого 
самоврядування. 

Після правління комуністичної партії, економіка Польщі була не готова до 
інтеграції в світовий ринок. Темпи інфляції постійно зростали, більшість державних 
підприємств були збитковими, заробітна плата  була низькою. Була створена комісія 
під головуванням Л. Бальцеровича. Комісія підготувала план реформ, а саме: Закон 
про фінансову економію в державних компаніях, що дозволило державним 



Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Трансформація фінансової системи та обліку в умовах інноваційної глокалізації національної економіки»  

 

  
213 

підприємствам оголошувати банкрутство; про банківську діяльність, який заборонив 
національному центральному банку фінансувати дефіцит державного бюджету і 
випуск нової валюти; про кредити, який скасував пільгове кредитування державних 
компаній і прив'язав проценти до інфляції; про оподаткування надмірного 
підвищення заробітної плати, вводив податкові обмеження на зростання заробітної 
плати в державних компаніях, для обмеження гіперінфляції; про нові правила 
оподаткування та інші [5]. 

Через декілька років вдалося призупинити інфляцію і увійти в стадію 
економічного зростання. Такі процеси отримали назву " Шокова терапія ". У деяких 
Європейських країн такі, як Польща, Естонія і Чехія — цей досвід був проведений 
успішно.  

Також, проаналізувавши досвід Грузії, можна зазначити, що уряд Грузії 
прийняв за основу вдосконалювати місцеві бюджети: надавши їм більш ширші права і 
автономність. Для покращення співпраці місцевих органів самоврядування з урядом 
були прийнятті зміни у бюджетному процесі. Головною задачею уряд вбачав надання 
більших повноважень місцевим органам самоврядування і виділення додаткових 
коштів для реалізації державних програм, які потребували місцеві органи влади. 
Профіцит місцевих бюджетів призвів до сильної економіки держави[3, c.13].  

За останні десятиліття В'єтнам відносять до тих країн, у яких досить стрімко 
розвивається економіка. За період з 2006-2017 роки середньорічний ріст 
темпприросту ВВП сягав 35,3%. Докорінні зміни, які були зроблені у процесі 
реформування бюджетної системи: запровадження колективного та прозорого 
формування бюджету; перегляд бюджетних видатків; удосконалення державної 
інвестиційної програми; передача більш широких функцій розпорядникам бюджетних 
коштів по витратам коштів; реформи у сфери держзакупівель. 

В`єтнам досяг успіху  за допомогою проведення реформи у сфері державних 
фінансів – була реформована податкова політика і бюджетні видатки, враховуючи 
раціональне управління бюджетом. 

Реформування бюджетної системи Сінгапура полягало в головному завданні — 
"розумне управління", тобто відмова від соціальних витрат, які потребують 
капітальних вкладень, відмова від фінансування державних підприємств, 
електроенергії і т.д.. Також розвиток економіки супроводжувався профіцитом 
бюджету, але несприятлива ситуація на міжнародній арені призвела до дефіциту 
бюджету на 2017 рік, що склав 0,3% від ВВП (323,9 млрдсін. дол.)[2]. 

Однією з головних ознак розвитку бюджетної політики є прозорість і повнота 
бюджету і бюджетних ризиків, які здійснюються та контролюється всіма сторонами. 
Вся інформація про податкові надходження є відкритою для суспільства. Також уряд 
розробив довгострокову стратегію стабільності бюджетної системи. Виконання 
державної програми перевіряється кожний рік, щоб не було жодних відхилень. З 
урахуванням того фактору, що Сінгапурє однією з найбільш глобалізаційних 
економік світу, парламент розробив концепцію гнучкості бюджету в умовах 
фінансової глобалізації. 

Реформування бюджетної системи і державне регулювання дало змогу 
Сінгапуру вийти на передові позиції на міжнародному рівні.  

Отже, враховуючи зарубіжний досвід можна зробити такі висновки:  
1. Для економічного зростання економіки, державі необхідно стабілізувати 

бюджет. Необхідно скоротити витрати і відповідно можна буде зменшити податкове 
навантаження. Витрати зведеного бюджету з кожним роком стають швидше 
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зростають ніж доходи [1]. Це спричинює збільшенню дефіциту бюджетних коштів. 
2. Потрібно провести децентралізацію влади в Україні. Міста і села повинні 

мати більші права і функції з управлінням місцевих фінансових ресурсів. Необхідно 
розширити дохідну базу цих бюджетів. 

3. Удосконалення бюджетного кодексу України і внесення змін 
донормативно правових документів. 

4. Розробити єдиний підхід у якому би було зазначено стандарти за якими 
повинно відбуватися фінансування соціальних послуг в Україні. Адже на 
сьогоднішній день більше половини бюджету України іде на фінансування цих 
послуг, а у розвинених країнах ця межа сягає 10 відсотків[4, с.3]. 
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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД В УКРАЇНІ ТА 
СВІТІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ 

 
Одним з найбільш гострих та складних питань сучасного стану розвитку 

державного ладу в Україні є подолання корупції, масштаби якої визнаються 
загрозливими для функціонування держави не лише нашим суспільством, але й 
міжнародним співтовариством в цілому. Суспільний запит на чесну, відповідальну та 
не корумповану владу вимагає створення відповідних інститутів, які б могли 
забезпечувати боротьбу із корупційними злочинами та попередити їх скоєння перш за 
все у вищих ешелонах влади. Одним з таких інститутів в Україні став Вищий 
антикорупційний суд, процес створення якого триває активним чином саме зараз.  

Історію створення антикорупційного суду в Україні слід розпочинати з 
конституційно-судової реформи 2016 року, коли були внесені зміни до Розділу VІІІ 
Конституції України «Правосуддя», а також прийнято новий Закон України «Про 
судоустрій та статус суддів» від 2 червня 2016 року, в ст.31 якого вперше згадується 
про спеціалізований антикорупційний суд: «у системі судоустрою діють вищі 
спеціалізовані суди як суди першої та апеляційної інстанції з розгляду окремих 
категорій справ… Вищими спеціалізованими судами є: 1) Вищий суд з питань 
інтелектуальної власності; 2) Вищий антикорупційний суд» [1, ст. 31]. Вимогу до 
України створити спеціальний антикорупційний суд неодноразово висували 
міжнародні інституції, зокрема - Міжнародний валютний фонд, однак чи можна 
вважати його реальним засобом боротьби з таким негативним явищем як корупція? 
На це питання спробуємо відповісти, звернувшись до зарубіжного досвіду 
функціонування подібних судів. 

Перш за все слід відмітити, що перелік країн сучасного світу, в яких створені та 
діють окремі антикорупційні суди, не надто великий: їх близько 20, причому 
більшість – це країни Африки та Азії. На європейському континенті антикорупційні 
суди функціонують в Словаччині, Болгарії та Хорватії. За взірець для України було 
прийнято саме досвід діяльності антикорупційного суду Словаччини, найбільш 
важливі риси якого відображені в дослідженні «Спеціалізовані суди: порівняльний 
аналіз», організованого Програмою USAID реформування сектору юстиції «Нове 
правосуддя». Спеціальний кримінальний суд Словаччини був створений в 2005 році, і 
окрім корупційних діянь до його юрисдикції належали справи про відмивання коштів, 
про організовану злочинність та навмисні вбивства. Слід відмітити, що причиною 
створення цього суду в Словаччині визначалось прагнення розірвати існуючи 
кримінальні зв’язки між суддями, прокурорами, адвокатами та організованою 
злочинністю, які склались на той час, шляхом обрання нових суддів, якім було 
запропоновано високі оклади, особисту охорону та інші гарантії діяльності. Важливо 
відмітити, що в 2009 році Спеціальний кримінальний суд Словаччини був 
ліквідований через скасування відповідного закону Конституційним Судом 
Словаччини, до якого звернулись окремі політики та судді звичайних судів з приводу 
суддівської дискримінації. Однак в цьому ж році під серйозним громадським тиском 
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він був запроваджений новим законом про Спеціальний кримінальний суд [2]. На 
сьогодні в Словаччині діє Спеціалізований кримінальний суд, який складається з 13 
суддів, що призначаються на посади в такому ж порядку, як і судді звичайних судів. 
До юрисдикції СКС Словаччини належать справи про навмисні вбивства, економічні 
правопорушення, в яких фігурують суми в понад 6,6 млн євро, тяжкі злочини, скоєні 
злочинними або терористичними угрупованнями, і злочини екстремістського 
характеру [3, с. 5]. 

У Болгарії створено розгалужену систему інституцій, які спеціалізуються на 
боротьбі з корупцією. Складовою частиною зусиль країни зі стримування корупції та 
підвищення рівня громадської довіри до державних органів було створено 
спеціалізований суд, який розглядає злочини, скоєні організованими злочинними 
угрупуваннями, в тому числі злочини, пов’язані з корупцією. Відповідно до положень 
Кримінального процесуального кодексу Болгарії, юрисдикція Спеціалізованого 
кримінального суду поширюється на злочини, пов’язані з діяльністю організованих 
злочинних груп, та злочини, вчинені державними службовцями та представниками 
влади [3, с.2-3]. 

Згідно прийнятого закону, в Україні Вищий антикорупційний суд має бути 
сформований протягом року з дня набрання ним чинності, тобто до 17 червня 2019 
року. Його юрисдикція буде поширюватись на всю територію України та предметом 
розгляду мають стати всі справи, які підслідні Національному антикорупційному 
бюро України (тобто злочини, скоєні вищими посадовими та державними особами 
держави, суддями, прокурорами, військовослужбовцями та ін.).    

Визначити роль Вищого антикорупційного суду України в процесі подолання 
корупції зарано, оскільки практично його діяльність ще не почалась, проте 
проаналізований та існуючий досвід функціонування подібних органів в інших 
країнах  показує, що сам по собі антикорупційний  суд, так само як і низка інших 
антикорупційних органів та інститутів, кардинально змінити ситуацію не здатні. В 
той же час, створення таких органів є свідченням більше політичного, ніж правового 
характеру щодо зміни цивілізаційних орієнтирів держави та суспільства, які завдяки 
високому резонансу загострюють увагу на засобах та методах здійснення державної 
влади, а також зміні цих методів.  
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MAIN REASONS OF NECESSITY TO FORMING NATIONAL RULES FOR 

IMPLEMENTING ACTIVITY OF MARITIME VESSELS AGENCY COMPANIES 
 

The role of maritime agent is to coordinate all formalities, paperwork, provide vessel 
calling port with the necessary port equipment and services, etc.In fact, the agent is an 
intermediary specialist. Agency service is inextricably linked with international nature of 
commercial navigation.When vessel calls merchant port, it becomes necessary to arrange 
certain list of operations: loading and unloading, bunkering, making settlements and 
payments, etc.To maximize effectiveness of these operations ship-owners use services of 
maritime agents. 

At present time, there are many companies competing with each other on the 
maritime shipping agency market. Not only local companies, but also maritime agency 
companies from other countries, so-called transnational maritime agency companies, 
promote their services most actively.At the moment, the future of the industry is difficult to 
forecast, since it depends on many factors, including the US financial problems, the credit 
crisis in Europe and the development of the Chinese economy, the rising cost of fuel in 
recent months and other expenses, which put considerable pressure on pricing of merchant 
navigation.Therefore, one of the most important tasks for them will be to increase 
profitability and control costs. In the near future, in a favorable economic situation, all 
growth rates are also expected in the transportation, but they will grow at a slower pace.The 
shipping market will become more stable, the introduction of new capacities is expected, the 
indicators of cargo turnover will soon reach pre-crisis indicators. 

It should be noted that in the Ukrainian economic and legal field, the concept of 
agency activity, even in general, is not at all represented in the Civil Code of Ukraine 
(CCU), therefore, the presence in Chapter 5 of the Code of Merchant Shipping of Ukraine 
(CMS).Marine agency, which contains only 370 words of common phrases, brings more 
problems and issues than solutions to them. There is a need to identify the nature, features, 
risks and features of this kind of entrepreneurial activity. 

Defining in the CMS the activity of marine agency allows us to conclude that the 
specified economic activity, as well as agency activity, combines elements of activity on 
behalf and under the contract of the commission, however, such a combination of the 
specified types of activity and obligations arising from them does not create the construction 
of mixed activities as a result of formal economic reasons (agency activity - an independent 
type of economic activity), and the essence of the services provided, and proceed from the 
activities of the ship agent. 

The constitutive feature of the activity of the marine agency that belongs to its 
subject matter is the limitation of the scope of the activity of the marine agent outside the 
boundaries of a particular port or a certain territory.A maritime agent operates either at a 
particular port (or several specific ports), or in all ports located in a particular area, either 
directly or through subagents. 
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It should also be noted that an essential feature in the legal regulation of the activities 
of marine agency.CMS gives Ukrainian maritime agents and their principals the opportunity 
to use international forms of legal registration of agency activities.In marine practice, 
especially in linear (regular) shipping, the widespread use of standard forms of agency 
agreement.Large linear shipping companies have their own forms, developed by them in 
accordance with their needs for organization of agent services and the nature of the 
operation of ships. 

However, it should be borne in mind that standard forms of legal registration of 
maritime agency activities developed by ship-owners and agency organizations may be used 
by the parties upon the conclusion of the relevant agency agreement only in so far as this 
does not conflict with the rules on agency activities contained in the Ukrainian legislation. 

Thus, the registration of an agency agreement, the concept and features of which are 
contained in the CMS and partly in the Civil Code of Ukraine, activities directly related to 
the goods, works and services consumed by the vessel during its service in the port are the 
economic activities of the agency of the sea, since during a long period of time in maritime 
shipping there has been a form of their service in ports, enshrined in the norms of 
international law. After analyzing the content of the maritime (vessel’s) agent's services, it 
can be concluded that such services are similar to the services of the forwarder in the 
transport expedition and that, therefore, the services of the maritime (vessel’s)agent are not 
mediation. 
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ПОДАТКОВА СОЦІАЛЬНА ПІЛЬГА БАТЬКАМ 

(ОСОБАМ/ПІКЛУВАЛЬНИКАМ) ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
 

З метою визначення пріоритетів державної соціальної політики щодо 
забезпечення потреб громадян у матеріальних і духовних благах,а також визначення 
механізму реалізації соціальних прав і державних соціальних гарантій та джерел 
фінансування соціального захисту населення, прийнято Закон України «Про державні 
соціальні стандарти  та державні соціальні гарантії». 

Згідно закону визначено категорії та поняття, що застосовуються для 
визначення соціальних стандартів і нормативів. Основними з них є: державні 
соціальні стандарти, державні соціальні гарантії, прожитковий мінімум, соціальні 
норми і нормативи, нормативи витрат(фінансування). 

В Україні прожитковий мінімум визначається диференційовано залежно від 
вікового критерію або від соціальної та  демографічної групи особи: для дітей віком 
до 6 років; для дітей віком від 6 до18 років; для працездатних осіб; для осіб, які 
втратили працездатність. 

Тому соціальні пільги є додатковим видом соціального забезпечення; вони 
надаються незалежно від того, отримує особа пенсію, допомогу чи заробітну плату, їх 
роль полягає у забезпечення додаткової підтримки особам, у яких пенсія та заробітна 
плата є меншими від прожиткового мінімуму.  

Кожен працівник має право зменшити податок, який утримують із його 
зарплати, тобто у кожної людини є право на податкову соціальну пільгу. Точного 
визначення поняття податкової соціальної пільги законодавець не дає, але 
проаналізувавши статтю 169.1. Податкового Кодексу України ( далі ПК України), 
можна визначити податкову соціальну пільгу як суму, на яку може бути зменшений 
загальний місячний оподатковуваний дохід платника податку, отриманий від одного 
роботодавця у вигляді заробітної плати [1]. 

Кожного року податкова соціальна пільга відрізняється, причиною цього є 
підвищення розміру прожиткового мінімуму громадян. У даній статті розглянуто 
питання щодо розмірів податкової соціальної пільги на 2018 рік та як її застосування. 

Відповідно до п.п. 1 п. 4 ст. 169 розділу ІV ПК України, податкова соціальна 
пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом 
звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до 
законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує 
суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для 
працездатної особи на 1 січня звітного податкового року  помноженого на 1,4 та 
округленого до найближчих 10 гривень. Законом України від 07.12.2017 №2246-VІІІ 
«Про Державний бюджет України на 2018 рік» встановлено мінімальну заробітну 
плату: у місячному розмірі з 1 січня - 3723 гривні; у погодинному розмірі з 1 січня – 
22,41 гривня, прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2018 року 
становить 1762 гривні, з 1 липня - 1841 гривні, з 1 грудня - 1921 гривні. Тому 
податкова соціальна пільга (далі ПСП)  у 2018 році для будь-якого платника 
становить 881 грн [2].   
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1. 100 % ПСП = 1762 * 0,5 = 881,00 грн. (тобто 50 % прожиткового мінімуму) 
2. 150 % ПCП = 1321,50 гpн. 
3. 200 % ПCП = 1762 гpн. 
Статтею 169 ПК України передбачено  право працівника на зменшення 

загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного 
роботодавця у вигляді заробітної плати на суму податкової соціальної пільги  за 
умови, якщо заробітна плата за місяць не перевищує граничного розміру доходу, 
визначеного пп. 169.4.1 ПК України. 

Законодавець визначив ряд вимог за якими може застосовуватися ПСП: якщо 
заробітна плата працівника не перевищує граничного доходу для її застосування і 
тільки за одним місцем роботи за вибором працівника; одним із батьків за 
збільшеного кратно кількості дітей граничного доходу.  

Так, ПСП у 2018 році працівник отримає лише за умови, якщо його місячна 
зарплата не перевищуватиме граничний розмір доходу ( далі ГРД).  

ГРД можна розрахувати  за формулою: місячний прожитковий мінімум для 
працездатних осіб станом на 01.01.2018р. × 1,4 (коефіцієнт) = ГРД (результат 
округлюємо до найближчих 10 грн), тобто:1762,00 × 1,4 ≈ 2470,00 грн 

У 2018 році граничний розмір доходу для застосування ПСП становить 2470,00 
грн. Але і у цьому правилі є декілька виключень , так граничний розмір доходу, який 
дає право на отримання ПСП одному з батьків, який: 

- утримує двох чи більше дітей віком до 18 років; 
- є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, 

піклувальником; 
- утримує дитину з інвалідністю та визначається як добуток суми, визначеної в 

абзаці першому пп. 169.4.1 ПК України з урахуванням  відповідної кількості дітей. 
Якщо платник податків має право на застосування ПСП за двома та більше 

підставами, то до його заробітної плати застосовується одна ПСП за підставою, що 
передбачає її найбільший розмір. Виняток  відповідно п.п. 169.3.1 ПК України  
передбачено для осіб,які  утримують двох і більше дітей віком до 18 років, у тому 
числі дитину з інвалідністю (дітей-інвалідів) (п.п. «б» п.п.169.1.3 ПКУ). У цьому 
випадку ПСП  на дитину з інвалідністю  (дітей-інвалідів) надається підвищена, а на 
дитину, яка не є інвалідом (дітей, які не є інвалідами),— звичайна [1]. 

Розмір ПСП визначено у п. 169.1 ПКУ та становить: 
100% суми пільги, визначеної пп. 169.1.1 ПКУ - звичайна ПСП;150% суми 

пільги, визначеної пп. 169.1.1 ПКУ - підвищена ПСП;200% суми пільги, визначеної 
пп. 169.1.1 ПКУ - підвищена ПСП [1]. 

Категорії платників, до заробітної плати яких можуть застосовуватись звичайна 
або підвищена ПСП визначені у п. 169.1 ПКУ [1]. 

У 2018 році встановлені такі розмірі ПСП: 
100% ПСП – 881,00 грн. (1762,00 х 50%);150% ПСП – 1321,50 грн. ((1762,00 х 

505)х150%);200% ПСП – 1762,00 грн. ((1762,00 х 505)х200%). 
При цьому особи, які утримують двох чи більше дітей віком до 18 років, 

отримують 100% ПСП у розрахунку на кожну таку дитину (пп. 169.1.2 ПКУ). Особи, 
які є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником 
або утримують дитину- інваліда, отримують 150% ПСП - у розрахунку на кожну таку 
дитину віком до 18 років. 

Наприклад, батьки утримують 2-х дітей до 18 років, одна з яких є дитиною з  
інвалідністю, у 2018 році вони мають право на ПСП у розмірі 2202,50 грн. 
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(881,00+1321,50). Водночас така ПСП застосовується якщо граничний дохід одного з 
батьків – 4940,00 грн. (2470,00 х 2 дітей), а для іншого – дана ПСП може бути надана 
лише у випадку, якщо розмір його зарплати не перевищує 2470, 00 грн. 

Законодавчо визначено умови, за яких соціальна пільга не застосовується. Так, 
податкова соціальна пільга 2018 року не поширюється на: зарплати, яку виплачують 
одночасно зі стипендією, грошовим забезпеченням військовослужбовця; доходу від 
підприємницької або іншої самостійної діяльності; доходів, які не складають 
зарплату. До доходів у вигляді заробітної плати, суму яких зменшує ПСП, належать: 
виплати, зазначені в пунктах 2.1, 2.2, 2.3 Інструкції про статистику заробітної плати, 
затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 № 5; 
оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності; допомога по тимчасовій 
непрацездатності. До доходів, які не зменшує податкова соціальна пільга 2018, 
належать інші доходи, у т. ч. винагорода за цивільно-правовими договорами. 

Соціальна пільга 2018 року безпосередньо залежить від місячного розміру 
прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 01.01.2018 згідно зі 
статтею 7 Закону України «Про державний бюджет України на 2018 рік» від 
07.12.2017 № 2246-VІІІ [2].  

Для застосування ПСП платник податку подає роботодавцю заяву про 
самостійне обрання місця застосування ПСП та документи, що підтверджують таке 
право. Слід зазначити, що ПСП застосовується до нарахованого місячного доходу у 
вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати).  

ПСП застосовується з дня отримання роботодавцем заяви платника податку 
про її застосування та документів, що підтверджують таке право (перелік зазначених 
документів та порядок їх подання затверджено постановою Кабінету Міністрів 
України від 29.12.2010 № 1227). Якщо заяву і підтвердні документи надано не з 
початку місяця, ПСП застосовується до всієї суми доходу у вигляді заробітної плати, 
нарахованого у такому місяці. 

Про вид ПСП, що застосовується до зарплати працівника, слід поінформувати 
податківців, вказавши в Податковому розрахунку за встановленою формою.   

Право на застосування ПСП на дітей мають обидва з батьків при виконанні 
умов, визначених у ст. 169 ПКУ. Але граничний розмір доходу для кожного з них 
розраховуватиметься по-різному. Рішення про те, хто скористається правом на 
збільшення граничного розміру доходу кратно кількості дітей, батьки приймають 
самостійно. 

Список використаних джерел: 
1.Податковий Кодекс України: Закон України від 04.10.2018 р. 2530-VIII. 

Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 ( дата звернення 09.10.2018). 

2. Про державний бюджет України на 2018 рік: Закон України від 13.10.2018р. 
2573-VIII-Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 3-4, ст.26. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-19  
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ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО  СТАТУСУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ 

УКРАЇНИ 
Стаття 46 Конституції України гарантує кожному громадянину України право 

на соціальний захист, в тому числі на забезпечення у старості [1, c. 17]. Можливість 
отримання такого захисту реалізується у формі загальнообов'язкового державного 
пенсійного страхування на двох рівнях системи пенсійного забезпечення – солідарній 
системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та 
накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування 
[2]. 

Функціонування систем загальнообов'язкового державного пенсійного 
страхування забезпечується діяльністю Пенсійного фонду України, який має статус 
центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики [3]. 
Пенсійний фонд України здійснює управління солідарною системою, а для 
функціонування накопичувальної системи Пенсійним фондом створюється окремий 
Накопичувальний фонд як цільовий позабюджетний фонд. Накопичувальна система 
почне функціонувати з 1 січня 2019 року, тому на даному етапі Пенсійний фонд 
України реалізує свої повноваження тільки в межах солідарної системи пенсійного 
страхування [2].  

На Пенсійний фонд України покладається завдання щодо провадження збору, 
акумуляції та обліку страхових внесків, призначення пенсій та підготовки документів 
для їх виплати, забезпечення своєчасного фінансування та виплати пенсій, здійснення 
контролю за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду та інші функції, 
передбачені законодавством [2] . 

Пенсійний фонд України є самоврядною неприбутковою організацією. 
Органами управління є правління та виконавча дирекція. Правління є вищим органом 
управління Пенсійного фонду та складається з 15 осіб. До складу правління 
призначаються по 5 представників Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими 
об’єднаннями профспілок і всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців. 
Головними повноваженнями правління є визначення напрямків діяльності Пенсійного 
фонду; затвердження бюджету Пенсійного фонду на наступний рік, звіту про його 
виконання і подання їх протягом 10 робочих днів після затвердження Наглядовій раді 
Пенсійного фонду та Кабінету Міністрів України та інші повноваження, передбачені 
законом [2].  

Виконавча дирекція Пенсійного фонду та підвідомчі їй територіальні органи є 
виконавчими органами правління Пенсійного фонду. Територіальними органами є 
головні управління Пенсійного фонду в Автономній Республіці Крим, областях, 
містах Києві та Севастополі, управління Пенсійного фонду в районах, містах, районах 
у містах [2].  
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Виконавча дирекція діє від імені Пенсійного фонду і підзвітна його правлінню. 
Дирекція Пенсійного фонду до 1 квітня наступного за звітним періодом року складає 
річний звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду, подає його правлінню 
Пенсійного фонду і Наглядовій раді Пенсійного фонду; щорічно до 1 серпня складає 
проект бюджету Пенсійного фонду на наступний рік та подає його на затвердження 
правлінню Пенсійного фонду; призначає та забезпечує своєчасну та повну виплату 
пенсій; організовує отримання та своєчасне внесення відомостей про страхувальників 
і застрахованих осіб до систем обліку та здійснює контроль за їхньою достовірністю 
[2]. 

Виконавча дирекція наділена контрольними повноваженнями щодо платників 
страхових внесків, зокрема може проводити перевірки поданих документів для 
оформлення пенсії; відомостей про застрахованих осіб та вимагати усунення 
виявлених порушень; стягувати з платників страхових внесків несплачені суми 
страхових внесків; порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб [2]. 

Для здійснення контролю за діяльністю Пенсійного фонду утворюється 
Наглядова рада Пенсійного фонду. Наглядова рада погоджує бюджет Пенсійного 
фонду і схвалює звіт про його виконання та подає зауваження і пропозиції правлінню 
Пенсійного фонду; заслуховує звіти правління та виконавчої дирекції Пенсійного 
фонду з питань виконання завдань Пенсійного фонду і використання коштів 
Пенсійного фонду. У разі потреби Наглядова рада може вимагати від правління 
Пенсійного фонду проведення аудиторської перевірки діяльності Пенсійного фонду 
[2]. 

Солідарна система страхування діє за принципом перерозподілу коштів між 
працевлаштованими особами і пенсіонерами, тобто частина доходу осіб, що 
працюють зараз, утримується та направляється особам, які вже отримали право на 
призначення пенсії. Страхові внески сплачуються у формі єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування шляхом внесення певної суми 
на рахунки Пенсійного фонду [4, с. 141].  

Крім цього, бюджет Пенсійного фонду формується також з резерву коштів 
Пенсійного фонду; коштів державного бюджету та цільових фондів, що 
перераховуються до Пенсійного фонду у разі виникнення дефіциту коштів та в інших 
випадках, передбачених законом; сум від фінансових санкцій та пені, застосованих за 
порушення встановленого порядку нарахування, обчислення і сплати страхових 
внесків та використання коштів Пенсійного фонду, а також суми адміністративних 
стягнень, накладених відповідно до закону на посадових осіб та громадян за ці 
порушення; благодійних та добровільних внесків юридичних та фізичних осіб [2]. 
Кошти Пенсійного фонду України спрямовуються на виплату пенсій; надання 
соціальних послуг, передбачених законом; фінансування адміністративних витрат, 
пов'язаних з виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду; оплату 
послуг з виплати та доставки пенсій, а також формування резерву коштів Пенсійного 
фонду. Зокрема, загальні видатки Пенсійного фонду у 2017 році склали 291,5 млрд 
грн. Власні надходження Пенсійного фонду становили 158,9 млрд грн, а обсяг 
асигнувань з Державного бюджету склав 133,5 млрд грн, з них 56,1 млрд гривень 
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було направлено на покриття дефіциту Пенсійного фонду України, з чого можна 
зробити висновок про значну нестачу коштів на виплату пенсій [5]. 

Таким чином, Пенсійний фонд України як центральний орган виконавчої влади 
є головним суб’єктом, який наділений повноваженнями щодо організації солідарної 
системи загальнообов'язкового державного пенсійного забезпечення. Усі пенсійні 
виплати здійснюються з коштів Пенсійного фонду України, проте у разі нестачі 
коштів держава бере на себе обов’язок покрити дефіцит фонду та забезпечити сплату 
пенсій. Статистика минулих років вказує на постійний дефіцит Пенсійного фонду, що 
свідчить про необхідність реалізації пенсійної реформи, започаткованої в останні 
роки.  Це дозволить зробити пенсійну систему України більш стабільною та 
збалансованою та попередить зниження рівня життя особи після виходу на пенсію. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО  ПОДАТКУ НА МАЙНО, ВІДМІННЕ 

ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
 

Місцеві податки займають важливе місце в досягненні фінансової 
самостійності та незалежності місцевих бюджетів, бо податки є основним джерелом 
поповнення останніх та виконують фіскальну, регулюючу, децентралізуючу та інші 
функції.   

Згідно зі ст. 143 Конституції України до повноважень органів місцевого 
самоврядування належить встановлення місцевих податків та зборів відповідно до 
законодавства [1, ст. 143]. Податковий Кодекс України закріплює такі місцеві податки 
та збори, як податок на майно, єдиний податок, місця паркування транспортних 
засобів, туристичний збір [2, ст. 10]. Податок на майно включає в себе транспортний 
податок, плату за землю та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки.  

Важливе місце в поповненні місцевого бюджету, як свідчить світова практика, 
займає податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, який було 
впроваджено з 01.01.2013 р. Моніторинг законодавства розвинутих держав світу з 
питань нерухомого майна, за даними Світового банку, показали, що податок на 
нерухомість становить 40-80% платежів до місцевих бюджетів [3, С. 23]. Так, 
Нідерланди отримують до 95% находжень до місцевих бюджетів, 81% - у Канаді, 52% 
- у Франції, від 10 до 70% - у США [4, С. 19]. 

Відповідно до Податкового кодексу України, закріплено перелік осіб, що 
повинні сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, яким 
є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів 
житлової та/або нежитлової нерухомості  [2, ст. 266]. 

Об’єктами оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому 
числі його частка (пп. 266.2.1). Даний податок встановлюється  за рішенням сільської, 
селищної або міської ради залежно від місця розташування (зональності) та типів 
таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 2% розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового)  року, за 1 
кв. метр бази оподаткування ппе.266.5.1 ст. 266) [2]. 

Важливою категорією для визначення бази оподаткування є площа об’єкту 
нерухомості. Також порядок обчислення залежить від того, хто є власник, фізична чи 
юридична особа. Якщо власником є фізична особа, то базу оподаткування визначає 
орган Державної Фіскальної Служби виходячи з відомостей, які закріплені в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. У випадку юридичної особи, 
база оподаткування визначається самою юридичною особою, виходячи з площі 
об’єкта оподаткування згідно з  правовстановлюючими документами.   

Податковим Кодексом закріплює певні пільги щодо об’єкта/об’єктів житлової 
нерухомості, в тому числі їх часток, що побувають у власності фізичної особи-
платника податку: 

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – 60 кв. метрів; 
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б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 10 кв. 
метрів; 

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі 
одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та 
житлового будинку/будинків, утому числі їх часток), –  на 180 кв. метрів [2, ст. 266]. 
Таке зменшення надається один раз на базовий податковий рік. 

Чинне законодавство закріплює, що сільські, селищні, міські ради мають право 
збільшувати граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується база 
оподаткування. 

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів 
нежитлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об’єктом 
оподаткування [5, С.6]. Крім того, пільги з податку, що сплачуються на певній 
території, з об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються виходячи 
з їх майнового стану та рівня доходів. Також пільги з податку, що сплачуються на 
певній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються у 
випадку, якщо об’єкт/об’єкти оподаткування, площа якого/яких об’єкта/об’єктів 
перевищує п’ятикратний розмір неоподаткованої площі, затвердженої рішенням 
органів місцевого самоврядування, а також об’єкти, що використовуються їх 
власниками з метою одержання доходів.  

На думку Н. В. Шкільової податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки характеризується, як а) місцевий податок; б) прямий податок (цей платіж 
передбачає наявність суб’єкта як власника майна і, відповідно до цього, носія 
податкового обов’язку. Виконуючи такий обов’язок платник повинен нами певний 
об’єкти нерухомості. При цьому сплата цього податку передбачає: наявність витрат 
на утримання такого об’єкта житлової нерухомості або реалізацію частки майна з 
метою розрахуватися зі сплатою податку за утримання об’єкта житлової нерухомості; 
в) особистий податок [6, С. 121]. 

Стосовно міжнародної практики податку на нерухоме майно, то доцільно 
звернутися до прикладу Німеччини, як однієї з провідних країн ЄС. У законодавстві 
ФРН податок на нерухоме майно належить до місцевих податків. При цьому він 
також доповнюється податком на придбання нерухомого майна. Останній 
справляється за умови, що об’єкт нерухомості фактично перебуває на території 
Німеччини [7, С. 92]. 

Майновий податок у ФРН є одним із найважливіших платежів, які входять до 
місцевих бюджетів. Так, податкова ставка на сукупне майно фізичної особи складає 
1% його оціночної вартості, 0.6 % платять юридичні особи. У той же час сума, яка 
неоподатковується, дорівнює 120 тис. євро – для фізичних осіб, 20 тис. євро – для 
юридичних [8, С. 400]. Пільги у вигляді зниженої ставки надаються лише для 
сільського і лісового господарства, що виступає певної підтримкою для господарства 
у сільський місцевості.  

Стосовно пільг у Франції дійшли рішення, що для малозабезпечених громадян 
існує можливість повного або часткового звільнення від сплати податку на житло за 
місцем основного проживання. Можуть застосовуватися різні знижки з податку на 
нерухоме майно за велику родину, за постійне місце проживання, сім’ям з низькими 
доходами тощо. [9, С. 166]. Податок на нерухоме майно стягується також з 
юридичних осіб, що використовують приміщення  у підприємницьких  цілях. Однак, 
у випадку, якщо данні юридичні особи діють у сфері науки, освіти, медицини та 
інших видів допомоги, вони звільняються від оподаткування.  
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Становить інтерес досвід Іспанії, де відповідно до Закону «Про місцеві 
фінанси» місцеві органи стягують п’яток видів податків. Податок на нерухомість, 
податок на бізнес, податок на транспортні засоби є загальнообов’язковим. Податок на 
будівлі та податок на зростання вартості землі у містах – застосовується на розсуд 
місцевих органів. У всіх випадках місцева влада самостійно визначає розмір 
податкових саков, але у встановлених законодавством межах [9, С. 167]. 

Виходячи з вищезазначеного, податок на майно, відмінне від земельної ділянки 
відіграє важливу роль в формуванні та поповненні місцевих бюджетів. Також 
доцільним було б надати органам місцево самоврядування самостійно вирішувати 
рівень доходів громадян, стягуючи податок на нерухомість. Надати можливість 
повного або часткового звільнення для малозабезпечених сімей від сплати такого 
податку за прикладом Європейського Союзу.  
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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА 

НАЦІОНАЛЬНА ІМПЛЕМІНТАЦІЯ 
 

 Цього літа Україна почала процес створення Вищого антикорупційного 
суду, хоча ідея його створення з’явилась ще після подій 2014 року, а законопроект 
взагалі був внесений в 2016. Процес розтягування даного «поштовху у боротьбі з 
корупцією» значно прискорила Венеціанська комісія та Міжнародний валютний 
фонд. Хочеш отримати фінансові вклади від ЄС та МВФ будь ласка міняй систему, 
щоб все ж таки здолати корупцію. Такий собі реверанс в сторону Європи. От ми і 
стикнулися із першою заковикою: а справді Вищий антикорупційний суд створюється 
на благо країні, чи це лише чергова спроба «звабити» Європу. Президент переконує 
нас, що «Закон про Антикорупційний суд приймається не для МВФ, не для Ради 
Європи, не для ЄС чи Америки. Антикорупційний суд створюється для України, щоб 
забезпечити ефективну, прозору боротьбу з корупцією, щоб створити незалежну 
структуру, яка стане частиною реформованої судової системи». Що ж, як говориться 
поживемо побачимо.  

 Звісно, Україна не перша країна, яка звертається до практики створення 
спеціалізованого антикорупційного суду. Вперше ми побачили таке нововведення на 
Філіппінських островах в 70-х рр. ХХ ст. Це було своєрідним стартапом в індустрії 
боротьби с корупцією. На сьогоднішній день ми вже маємо 20 подібних судів. Така 
практика актуальна для країн, які посідають останні місця в топі найкорумпованіших 
у світі. Та це не критерій, деякі країни  з середини списку, прагнучи до кращого, теж 
ставали на цей шлях. Для кого така практика була корисно, для кого все залишись 
незмінним, в кожній країні ситуації склалися по різному. Адже, ті ж Філіппіни, що 
започаткували даний суд, з почесного 35 місця, сповзли на 101. Але, беручи до уваги 
Словаччину, де суд діє вже 15 років рівень сприйняття корупції зменшився на п'ять 
пунктів – з 59 до 54 балів. Кращі результати демонструє Хорватія – мінус тринадцять 
балів (з 62 до 49 місця). Що стосується Болгарії, то за п'ять років роботи 
антикорупційного суду в країні нічого не змінилося і вона як і раніше на 75 місці[1]. 
Всі ці країни притримуються моделі суду першої інстанції. Більш вражаючі 
результати можна простежити вийшовши за межі Європи. Найефективнішою 
виявилася модель універсальних паралельних судів змішаного типу (як суди першої 
інстанції, так і апеляційні), що працюють в Афганістані, Індонезії та Малайзії. У всіх 
трьох країнах рівень корупції знизився на кілька позицій. Але найбільш вражаючих 
результатів домігся Сенегал, який спустився аж на 30 позицій (с 94-ого на 64-те 
місце)! І це всього лише за 7 років існування суду. Але Камерун, Непал, Пакистан 
зовсім не спромоглися досягти якихось успіхів. Вони потонули у глибині корупційної 
прірви. Нижче усіх впав Непал, який лише за два роки набрав 41 корупційний бал, та 
зараз знаходиться на 131 місці в рейтингу, на якому знаходиться і Україна. Кенія та 
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Бангладеш, які використовують одноосібну модель судів (на розгляд справи про 
корупцію призначається конкретний суддя, який працює в загальних місцевих судах), 
розділили 145 місце. Тобто бачимо, що така модель є не то що мало ефективною, вона 
неефективна зовсім. Ботсвана, Філіппіни та Уганда, які використовують суди 
змішаного типа (де одночасно можуть працювати як суди першої інстанції, які 
розглядають гучні корупційні справи, так і апеляційні суди в інших справах), теж не 
відзначаються успіхом в даній сфері. У Таїланді, Танзанії та Мексиці антикорупційні 
суди працюють за невизначеною моделлю і так як створені вони в 2016, а в Мексиці в 
2017-му, то і результати їх роботи ще не відчутні. Палестина, де суд діє з 2010 року, 
взагалі відсутня в рейтингу. 

 Світова практика говорить про те, що судів, що займаються тільки 
корупцією, апріорі не існує, їх спеціалізація набагато ширше (наприклад, до сфери 
компетенції антикорупційного суду в Словаччині відносять тероризм, махінації з 
власністю, а в Хорватії – кіднепінг і торгівлю людьми). У тій самій Словаччині, в 
докір прихильникам антикорупційного суду, призводять низькі показники 
притягнення до відповідальності саме великих корупціонерів. 

 Кого будуть судити Вищий антикорупційний суд України дуже спірне 
питання, адже Венеціанська комісія рекомендувала Україні віддати суду всі справи, 
якими займається НАБУ. У пояснювальній записці до президентського законопроекту 
йдеться: якщо суд розглядатиме тільки ці справи, це за фактом зробить його 
спеціальним, що заборонено Конституцією. У МВФ наполягають: потрібно 
виконувати рекомендації Венеціанської комісії. АС буде розглядати: підозри у 
вчиненні злочинів, прописаних у 191-ї статті ККУ (привласнення і розтрата майна 
шляхом зловживання службовим становищем), 262-ї статті (викрадення, 
привласнення зброї, боєприпасів шляхом зловживання службовим становищем або 
шахрайства), 308 (викрадення наркотичних речовин шляхом зловживання службовим 
становищем), 210 (нецільове використання бюджетних коштів), 364 (зловживання 
владою), 354-ї (підкуп) та ін[2].  

 Важливою складовою є добір суддів. Деякі політологи виказують думку, 
що після створення Вищого антикорупційного суду влада перейде в руки тих, хто 
буде призначати осіб на посади суддів. Суб’єктивна думка це, звісно, не факт, але хто 
знає, чого чекати від корупціонерів далі. Але, враховуємо, що нові судді не будуть 
брати хабарі і приймати рішення "по дзвінку", у всякому разі, порушувати закон їм 
буде куди складніше. Наприклад, суддів регулярно перевірятимуть на детекторі 
брехні. Причому перевірки на поліграфі прописані в законі. І якщо від них 
відмовитися, можуть звільнити. Питати будуть не тільки про те, чи брав хабар. Також 
можуть поцікавитися, чи не прийняв суддя упереджене рішення на чиюсь користь, 
впливав чи хто-небудь на його роботу і т. п. Цікаво, що результати такої експертизи 
не стануть причиною для відкриття кримінальної справи, не будуть оприлюднені, але 
їх засекретят і внесуть в особисту справу. І цим контроль не обмежується. Спосіб 
життя служителя Феміди будуть постійно моніторити. Реагувати повинні і на 
повідомлення в ЗМІ, скарги від юридичних та фізичних осіб. Якщо хто-небудь 
помітить, що суддя живе не по кишені, його можуть звільнити.  
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 Судити українських корупціонерів будуть служителі Феміди не молодше 
35 років. "Спеціальні вимоги" для нових суддів – досвід роботи в міжнародних 
міжурядових організаціях або суднах і знання міжнародних норм по боротьбі з 
корупцією. Всі інші критерії - як і для звичайних суддів. Розглядатимуть 
кандидатури, які відповідають хоча б одній з вимог: стаж роботи суддею від 5 років, 
науковий ступінь у галузі права та стаж роботи як мінімум 7 років, досвід 
адвокатської роботи від 7 років. Ну і, зрозуміло, у судді повинна бути бездоганна 
репутація і не повинно бути судимостей[3]. 

 Поки що зарано говорити, чи стане ефективним цей суд. Адже згідно з 
прогнозами чекати на початок його роботи ми будемо ще як мінімум пів року. 

 Досвід 20 країн – це вже немало, і якщо нам вдасться уникнути помилок, 
допущених іншими країнами, Вищий антикорупційний суд внесе свій внесок у 
боротьбу з ТОП-корупцією в Україні. Його створення – це правильний шлях розвитку 
у сфері боротьби з корупцією і, однозначно, важливий елемент успіху судової 
реформи. Однак він не вирішить проблему корупції на всіх рівнях і по всій країні. 
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ДО ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 
ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 
Принцип загальності оподаткування є встановлений Конституцією України – 

нормативно-правовим актом, що має найбільшу юридичну силу в країні, і полягає у 
тому, що кожна особа зобов’язана сплачувати податки, встановлені Податковим 
кодексом України, законами з питань митної справи, податків та зборів.[1, ст.67] 
Проте, у свідомості населення України ще не зовсім ґрунтовно вкоренилося 
розуміння обов’язковості сплати податків. Нажаль, це є реалією сьогодення. За 
даними сучасних соціологічних досліджень, третину своїх доходів громадяни готові 
віддати майже безболісно, але не більше того. Тобто всі податки в сукупності, які 
зараз наближаються до 60-70%, насправді повинні укладатися максимум в 33%. [2, 
с.10] Причин існування цього явища забагато: ментальність людей, скрутне 
матеріальне становище, низький рівень правової обізнаності населення, особливості 
психіки. Тому вивчення та аналіз інституту відповідальності за порушення 
податкового законодавства є дуже актуальним. Проте, зупинитись би хотілось на 
якнайбільш масштабних порушеннях, що кваліфікуються кримінальним законом як 
злочини, і, як наслідок, тягнуть за собою кримінальну відповідальність. 

З 16 існувавших статей, що кваліфікували податкові правопорушення у 
широкому сенсі як злочини, станом на сьогодні діє майже половина. Нещодавно 
протягом більше ніж 10 років продовжували висувати законопроекти щодо 
звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків. А саме, 
пропонувалася легалізація отриманих особою-платником раніше доходів. Проте, 
неможливо уявити собі якої шкоди це може завдати фінансовій системі держави. 
Штрафна санкція як така у фінансовому праві здійснює одразу декілька функцій. По-
перше, вона забезпечує загальнодержавні інтереси у сфері фінансів, гарантує 
відшкодування шкоди, заподіяної державі, органам місцевого самоврядування. По-
друге, вона забезпечує покарання правопорушника – злочинця. А по-третє, за думкою 
О.Е.Лейста, правильна конструкція санкції та її неухильне виконання забезпечує 
підвищення відповідальності, як у вузькому значенні (щодо певної особи), так і в 
широкому (усього суспільства в цілому)[3, с.7]. Всі ці функції у сукупності 
створюють вдалий механізм компенсації та попередження. Та у випадках, коли 
правопорушення кваліфікується як злочин, а отже порушується стабільність кола 
суспільних відносин загальнодержавного значення, не можна залишати таке діяння 
безкарним.  

Особливості неправомірних дій, що кваліфікуються за статтею 212 
Кримінального Кодексу (далі - КК України) «Ухилення від сплати податків, зборів, 
інших обов'язкових платежів» випливають із притаманній їм «масштабності». Згідно з 
цією статтею, предметом злочину є податки, збори, інші обов'язкові платежі, що 
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входять в систему оподаткування і введені у встановленому законом порядку у 
значних (ч.1 ст. 212 КК України), великих (ч.2 ст. 212 КК України) та особливо 
великих розмірах (ч.3 ст.212 КК України) [4]. Де значний розмір передбачає, що 
збитки в 1000 і більше разів перевищують установлений неоподатковуваний мінімум 
доходів громадян ;великий –в 3000 разів; особливо великий – в 5000 разів. Для 
кваліфікації кримінальних правопорушень сума неоподатковуваного мінімуму 
доходів громадян встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної п. 
п. 169.1.1 Податкового Кодексу (ПК) для відповідного року (у 2018 р. – 881 грн.) [5] 
Перелік податків та зборів, інших обов’язкових платежів закріплений Податковим 
Кодексом України і є вичерпним. Отже, ніхто не може бути притягнутий до 
відповідальності за статтею 212 КК України за ухилення від здійснення внеску до 
певного бюджету або фонду, якщо такий внесок не закріплений у чинному 
законодавстві. 

Cпосіб ухилення не конкретизується статтею 212. Науковці здебільшого 
надають наступний перелік : 1)  приховування об'єктів від оподаткування; 

2)  приховування доходів від оподаткування; 
3)  фальсифікація даних бухгалтерської та фінансової звітності; 
4)  підкуп податкових чиновників; 
5)  інші способи [6, с. 32].  
Якщо платник у звітних документах правильно відображає й обраховує свої    

податкові зобов'язання, своєчасно подає податкову декларацію, однак через брак 
коштів на його банківському рахунку податкове зобов'язання своєчасно не 
погашається, дії платника як такі, що не поєднуються з обманом держави в особі її 
контролюючих органів, не можуть кваліфікуватись за ст. 212 КК України [7, с. 196-
197] 

Також, не є злочинним ненадходження коштів до державного і місцевих 
бюджетів, державних цільових фондів внаслідок невиконання банком покладеного на 
нього законодавством обов'язку виконувати платіжні доручення платників податків 
на перерахування обов'язкових платежів податкового характеру. Отже, платник 
податків звільняється від відповідальності за несвоєчасне перерахування податків, 
зборів та інших платежів до бюджетів та державних цільових фондів, якщо є 
підтвердження перерахування грошових коштів з вказаною датою, яка не є 
порушенням встановленого терміну сплати обов'язкового платежу. 

Переважна більшість передбачених законодавством податків і зборів належить 
до так званих періодично-календарних платежів, які необхідно сплачувати упродовж 
певного терміну. Стаття 31 Податкового Кодексу встановлює поняття строку сплати 
податку та збору. Це період, що розпочинається з моменту виникнення податкового 
обов'язку платника податку із сплати конкретного виду податку і завершується 
останнім днем строку, протягом якого такий податок чи збір повинен бути сплачений 
у порядку, визначеному податковим законодавством [8]. 

Злочин, передбачений ст. 212 КК України, вважається закінченим з наступного 
дня після настання строку, до якого мав бути сплачений податок, збір чи інший 
обов'язковий платіж, а коли закон пов'язує цей строк із виконанням певної дії, - з 
моменту фактичного ухилення від їх сплати [7,с. 196-197]. 
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Можна зробити висновок, що диспозиція статті 212 КК України має описово-
бланкетний характер. Він робить необхідним у кожному конкретному випадку 
звертатися до податкового законодавства, яке визначає конкретних платників, їхні 
обов'язки, строки і механізм сплати платежів, що врешті-решт визначає специфіку 
злочинних дій, спрямованих на ухилення. А щодо декриміналізації цього діяння, це є 
недоцільним через існування інституту звільнення від кримінальної відповідальності 
за ст. 212 КК України за умови, що  особа яка вчинила правопорушення, до 
притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки та відшкодувала 
шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою [4].  Ця норма виховує і 
стимулює платників, і, як наслідок, позитивно впливає на фінансову та правову 
системи держави. 

Список використаних джерел: 
1. Конституція України: схвалена на сесії Верховної Ради України  28.06.1996 

р. // Відомості Верховної Ради України. Офіц. вид. 1996.  № 30.  
2. Александров, И. В. Расследование налоговых преступлений :учебное 

пособие для магистров. Издательство Юрайт, 2017. 405 с.  
3. Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву (теоретические 

проблемы). М: Изд-во МГУ, 1981. 
4. Кримінальний кодекс України:схвалений Верховною Радою України  

05.04.2001 р.  № 2341-03 // Відомості Верховної Ради України. Офіц. вид.  2001. № 25-
26.  

5. Про Державний бюджет України на 2018 рік [Електронний ресурс]: Закон 
України від 07.12.2017 № 2246-VIII. Режим доступу: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62551.  

6. Довгалюк В.І., Ярмоленко Ю.Ю. Податкова система. Навчальний посібник. 
К.: Центр учбової літератури, 2007. 360 с. 

7.Кримінальне право України. Особлива частина: підручник/Ю.В.Баулін, 
В.І.Борисов, В.І.Тютюгін, та ін./ за ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. 4-те вид., переобл. і 
допов.. Х:Право, 2010.608 с. 

8. Податковий Кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України від 
02.12.2010 № 2755-VI за станом на 04.10.2018 р. Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.  

 
 
 
 
 
 

  



Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Трансформація фінансової системи та обліку в умовах інноваційної глокалізації національної економіки»  

 

 

 

234 

Колеснік Олена, 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр», 

Одеський Національний університет імені І.І.Мечникова 
м.Одеса,Україна  

 
ПЕРСПЕКТИВА СТВОРЕННЯ ФОНДУ ОБОВ'ЯЗКОВОГО 

МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ  
 

В умовах ринкової економіки, формування страхових фондів є обов'язковою 
умовою повноцінного і всебічного розвитку держави, саме страхування в перспективі 
може стати одним з найважливіших економічних важелів стабілізації економіки в 
країні. Перспектива створення в Україні фонду обов'язкового медичного страхування 
досить активно обговорюється протягом останніх 10 років, за цей період було 
запропоновано безліч законопроектів, але всі вони так і не пройшли далі першого 
читання. Особливо актуальним це питання стало зараз, в період медичної реформи і 
об'єктивної неможливості надати громадянам України повноцінне медичне 
забезпечення за рахунок лише бюджетних коштів. 

Закон України «Про страхування» 4 передбачається медичне страхування як в 
добровільній, так і в обов'язковій формі, проте останнє так до сих пір і не введено. 
Варто розуміти, що метою добровільного медичного страхування є надання 
громадянам гарантії отримання медичної допомоги шляхом страхового фінансування 
за рахунок власних коштів 1,с.166. Обов'язкове ж страхування є частиною 
соціального страхування, яке повинно здійснюється державними або 
контрольованими державою організаціями за рахунок роботодавця. Тобто,одним з 
основних питань, яке і загальмовує процес офіційного введення в Україні фонду 
обов'язкового медичного страхування є питання його фінансування. Планується, що 
бюджет фонду буде формуватися з кількох джерел: в першу чергу це надходження від 
страхових платежів, кошти державних та місцевих бюджетів, благодійні внески, 
сплата штрафів за порушення законодавства в сфері обов'язкового медичного 
страхування, доходи від розміщення коштів фонду та всі інші джерела , не заборонені 
законом. Проте, на даний момент фінансово-економічне становище України просто 
не дозволяє виділити кошти на повноцінне формування і функціонування подібної 
системи. 

Для того, щоб побудувати власну ефективну модель обов'язкового медичного 
страхування, враховуючи всі особливості нашого менталітету, політичного устрою і 
багатьох інших факторів, варто звернутися до досвіду провідних європейських країн і 
взяти за основу їх, перевірену роками, систему. Візьмемо наприклад Францію, 
система охорони здоров'я якої вважається однією з кращих в світі, фонд обов'язкового 
медичного страхування якої охоплює практично 90% населення. Не дивлячись на 
досить високий відсоток внесків, який становить майже 20% від заробітної плани, в 
результаті  виявляється, що працівник оплачує лише третину суми, все інше 
покладається на роботодавця. Вже за декілька десятків років ця система довела свою 
ефективність і на сучасному етапі саме Франція займає перше місце за найвищою 
тривалістю життя населення в Європі 2. 

Також можна звернутися до досвіду Польщі, особливістю обов'язкового 
страхування в якій є те, що основне фінансування відбувається за рахунок платників 
податків, а його страховкою може скористатися будь-який з членів вашої сім'ї 3.  
Найширший обсяг медичних послуг у Польщі на сьогодні надає державна служба 
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охорони здоров’я, а саме Національний фонд охорони здоров’я (пол. Narodowy 
Fundusz Zdrowia, далі – НФОЗ).  Відповідно до польської системи, протягом 7 днів 
після працевлаштування роботодавець вносить працівника в загальну базу даних ZUS 
(Zakład Ubezpieczeń Społecznych) - управління по соціальному страхуванню, таким 
чином, дані автоматично надходять у розпорядження польських державних органів. 
Сума страхового внеску НФОЗ становить 9% задекларованого місячного прибутку, 
причому вона не може бути меншою ніж 9% середньої заробітної платні 5. 
Відповідна система також демонструє високу раціональність та ефективність,що 
виражається у загальній тенденції зменшення захворюваності серед польського 
населення та подовженням середньої тривалості життя населення.  

Беручи до уваги європейський досвід, в Україні було розроблено та  
зареєстровано величезну кількість законопроектів, що стосуються введення системи 
обов’язково медичного страхування. Одним із найновіших є законопроект № 9163 
«Про фінансування охорони здоров'я та загальнообов'язкове медичне страхування в 
Україні», що був зареєстрований 04.10.2018. Відповідно до нього, планується 
створення Резервного Фонду загальнообов’язкового медичного страхування, метою 
якого буде  захист прав і законних інтересів застрахованих осіб та закладів охорони 
здоров’я шляхом накопичення коштів Фонду та здійснення за їх рахунок виплат за 
договорами загальнообов’язкового медичного страхування у випадках та в порядку, 
визначеному Законом, положенням про обіг коштів у системі загальнообов’язкового 
медичного страхування, іншими нормативно-правовими актами 6 . Саме цей 
законопроект вважають одним із найбільш перспективних та цілком можливо, що вже 
у 2019 році ця система в повній мірі запрацює в Україні. 
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РОЛЬ МЕДІА У ПРОТИДІЇ ПОРУШЕННЯМ ПРАВ ЛЮДИНИ В 

УКРАЇНІ 
Трансформація медіа-системи та розвиток масових комунікацій в умовах 

інформаційного суспільствапризводить до розширення функцій традиційних засобів 
масових інформацій, що стає єдиною комплексною системою масової комунікації 
глобального характеру, яка суттєво впливає на суспільство, створюючи нові системи 
цінностей і нові види ідентифікації для громадянського суспільства.  

Сучасні інформаційні й телекомунікаційні технології мають значний вплив на 
зміни, що відбуваються в сучасному соціальному житті. Саме створення коректного, 
чутливого, ціннісного медіа простору, привернення уваги до різноманітних питань 
щодо цінностей прав людини і є шляхом подолання дилем та труднощів у дотриманні 
етичних стандартів в Україні. 

Інклюзивний та компетентнісний підходи до підвищення обізнаності у сфері 
прав людини, рівності та недискримінації, посилення чутливості ЗМІ до 
проблематики меншин та вразливих груп, а також дотримання етичних 
журналістських стандартів у висвітленні питань, пов’язаних із правами людини є 
метою даного дослідження.  

Для українців одним з основних джерел інформації про права людини є ЗМІ. 
Про це свідчить загальнонаціональне дослідження «Що українці знають і думають 
про права людини», проведене Центром інформації про права людини та Фондом 
«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва за підтримки Програми розвитку 
ООН в Україні та у співпраці з Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини. Троє з чотирьох опитуваних в Україні відповіли, що про права людини 
дізнаються з телебачення, а 57% респондентів визнали, що телебачення формує їхнє 
уявлення про права людини. Інші медіа-канали, такі як Інтернет та соціальні медіа, 
також були названі важливими джерелами інформації, у той час як сім'я, друзі та 
формальна освіта виявились не такими впливовими. 

На сьогодні науковці дедалі частіше пишуть про правила та стандарти 
висвітлення тем, які можуть викликати упереджене ставлення до людей різних 
національностей, релігійних переконань, сексуальної орієнтації та статі, людей з 
інвалідністю. Журналісти різних країн світу давно впровадили кодекси професійної 
етики для того, щоб виключити зловживання свободою слова та не допустити 
перетворення журналістів на пропагандистів і рекламістів.  

СЕКЦІЯ VІІ.   ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕДІА-СИСТЕМИ ТА РОЗВИТОК 
МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 
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Проте, як засвідчує різний моніторинг ЗМІ, цього недостатньо для того, щоб 
запобігти стереотипізації щодо соціальної проблематики, зокрема під час висвітлення 
життя вразливих груп населення 1. 

Мова журналістів часто недосконала, відсутність поширеної практики 
спеціалізації журналіста впливає на компетентність репортерів у соціальній тематиці. 
Професійний підхід при підготовці журналістських матеріалів передбачає 
необхідність вивчення досліджуваної теми 2. 

Таким чином, саме коректний і чутливий медіапростір має могутній потенціал 
для підвищення усвідомлення аудиторії про проблеми ВІЛ/СНІДу та 
наркозалежності, профілактиці цих хвороб, про захист від будь якого виду 
насильства, про запобігання булінгу, інформуючи людей про те, як вони можуть 
захистити себе, змінити ставлення до вразливих груп населення і тимчасово 
переміщених осіб, дискримінації. 

При підготовці матеріалів з соціальної проблематики (про вразливі категорії 
населення), перш за все необхідно пам’ятати: 

 герой/героїня – передовсім людина, яка «має право на повагу до її гідності», 
ст. 28 Конституції України.  

 вимикаємо емоції – збираємо факти. 
 уникайте стереотипів – розкажіть про людину, її історію, висновки лишіть 

читачу. 
 якщо не знаєте, як подавати зібрану інформацію так, щоб уникнути 

конфлікту інтересів чи перекосу інформації, – готуйте журналістський матеріал, 
спираючись на права людини. 

 дотримуйтеся принципів конфіденційності інформації та захисту 
персональних даних «героїв» ваших матеріалів. 

 будьте особливо ретельні у висвітленні тем про дітей. 
 спирайтеся на міжнародне та національне законодавство. 
 за змоги віддайте на інформаційну експертизу ваш матеріал медіаюристам, 

експертам з теми, прислухайтеся до їхніх порад 1. 
Варто пам’ятати, що порушення прав людини та безправність, незахищеність і 

стигматизація – базові ознаки багатьох соціальних проблем, вони руйнують людські 
надії на вирішення ситуації, блокують місцеві ініціативи та посилюють «соціальну 
каналізацію» сучасних медіа. 

Сучасний розвиток масових комунікацій в умовах інформаційного суспільства 
призводить до розширення ролі медіа у протидії порушенням прав людини в Україні, 
що суттєво впливає на суспільство, створюючи нові системи цінностей і нові види 
ідентифікації для громадянського суспільства.  
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ІДЕОЛОГЕМИ ЯК ЗАСІБ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ФАКТІВ  
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ КНИГИ ПОДОРОЖНІХ НАРИСІВ ІЛЛІ ІЛЬФА ТА 

ЄВГЕНА ПЕТРОВА «ОДНОПОВЕРХОВА АМЕРИКА») 
 

На середину 1930-х років пропаганда комуністичної ідеології проникла в усі 
сфери життя радянських людей. В СРСР було створено розгорнуту систему установ, 
яка керувала формуванням у свідомості широких мас нової картини світу і 
координувала цю діяльність. Більшовицька пропаганда, яку Жак Еллюль відносить до 
вертикального виду пропаганди, показувала суперечності між цінностями 
буржуазного суспільства і реаліями цього суспільства [4; 5]. Пропагандисти не 
вигадували проблеми, а акцентували на них увагу та інтерпретували з потрібних 
позицій. 

Пропагандистський складник в книзі І. Ільфа і Є. Петрова «Одноповерхова 
Америка» ґрунтується на комуністичній ідеології, що становить собою цілісну, 
завершену систему, основними структурними елементами якої є ідеологеми, які, за 
своєю конотацією діляться на політично негативні та позитивні [1]. Ідеологічно-
пропагандистські комунікаційні наміри авторів реалізуються через інтерпретацію 
фактів – суперечностей капіталістичної дійсності. Ідеологеми впорядковані 
пропагандистською комунікаційною метою в систему і тяжіють до двох полюсів – 
капіталізм і соціалізм, США і СРСР. Радянський Союз – це перш за все особливий 
ідеологічний простір, у якому життя протікає за зовсім іншими законами, ніж в 
Америці. А Москва представлена як його «сакральний» центр, символ свободи, 
справедливості і рівності людей. Пропагандистський пафос «Одноповерхової 
Америки» зводиться до критики капіталізму й утвердження соціалізму як суспільно-
політичного ладу, здатного забезпечити людям гідне життя. Письменники 
зазначають, що, побачивши капіталістичний світ, по-новому оцінили світ соціалізму: 
«Ми зрозуміли настрій Максима Горького, який, приїхавши до Країни Рад після 
довгих років життя за кордоном, невтомно, день у день, повторював одне і те ж: 
«Прекрасну справу ви робите, товариші! Велику справу!» [2, с. 403].  

Разом з іншими радянськими авторами подорожніх нарисів про Америку  Ільф і 
Петров вбачають у доларі основу функціонування країни та її громадян [3]. І хоча ця 
ідеологема відредагована критичним розумом і здоровим глуздом авторів, «сліди» її в 
книзі є. Стихією американського життя керує долар, який володіє масами безробітних 
і розбиває сім’ї. Американська мрія, представлена в книзі Ільфа та Петрова, – мільйон 
доларів. Якщо людина втілила її, значить досягла усього, чого абсолютна більшість 
населення країни лише прагне. Письменники наводять суто американський вислів, 
породжений ментальністю, системою цінностей, у якій слова «мільйон» і «мільйонер» 
завжди позитивно марковані. Це фразеологізм «виглядати на мільйон доларів» або 
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«як мільйон доларів». Економіка Америки розвивається швидкими темпами, країна 
багатіє, однак повною мірою відчуває це лише невеличка частина населення. 
Соціальні суперечності не знімаються, а загострюються. Письменники показують, що 
реально існують дві Америки: одна – для багатих, інша – для безробітних. Контраст 
як принцип зображення «двох Америк» цілком відповідає головній соціальній 
суперечності американської цивілізації.  

Капіталізм – антигуманний за своєю природою – одна із наскрізних ідей книги 
Ільфа і Петрова. Письменники постійно пояснюють читачеві, що в Америці доля 
пересічного мешканця залежить не стільки від нього самого, скільки від влади долара, 
який диктує правила життя при капіталізмі. Держава, конституція, закони, колектив, 
друзі, близькі родичі, навіть профспілки, про які інколи згадують письменники, – все 
це опиняється осторонь, коли людина втрачає здоров’я, залишається без роботи або 
потрапляє в руки гангстерів.  

Американська демократія – одна із основних ідеологем з негативною 
конотацією. Перш за все ставиться під сумнів виборча система США з 
відпрацьованими спеціальними технологіями. Активно експлуатують Ільф і Петров 
протиріччя між Конституцією США і реальним расовим безправ’ям чорношкірого 
населення. Використовується ідеологема, афористичну назву якій дав В. 
Маяковський: «Білу роботу виконує білий, чорну – чорний».  

Ще одна ідеологема, похідна від основної, – бездуховність, яку породжує 
капіталізм. Відсутність культурного розвитку населення США – особливо відчутна на 
тлі технічного прогресу і росту рівня життя – пояснюється в книзі незацікавленістю в 
цьому капіталістів.  

«Релігія – опіум народу». Цю тезу більшовицька пропаганда перетворила в 
ідеологему, яку активно використовують і автори «Одноповерхової Америки». 
Відверта антирелігійна пропаганда ведеться на сторінках книги. При цьому 
використовують різноманітні сатиричні засоби – від легкої іронії до їдкого сарказму.  

Увесь комплекс негативних ідеологем згруповано навколо основної, якою є 
капіталізм. Побачена Америка знаходиться в стані глибокої кризи. Письменники 
переконують читачів, що внутрішні протиріччя США досягли критичної точки, тому 
країні загрожує реальна небезпека. Ідеологеми з позитивною конотацією об’єднані 
навколо протилежного полюса – соціалізму. Однак кількість ідеологем, які входять у 
«позитивний» комплекс, значно менша – вони не прив’язані до фактів, тому 
непереконливі.  

Із багатого арсеналу ідеологічних матриць радянської преси автори книги 
запозичують і таку, як фашизм. Ідеологема «фашизм», яка вперше з’явилася в газеті 
«Правда» в 1922 р. і тривалий час застосовувалася до конкретних політичних рухів та 
їх лідерів (Муссоліні, Гітлер), з 1935 р. стає універсальною негативною 
характеристикою [1]. У такому значенні її використовують Ільф і Петров. Логіка 
міркувань письменників-пропагандистів така: в силу своєї агресивності 
американський капіталізм неодмінно прийде до фашизму. А фашизм – це війна. Тобто 
фашизм, тінь якого упала й на США, розуміється як закономірне породження 
капіталізму. Америка не уникне війни, якщо не зміниться соціально-політичний 
устрій країни.  
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Таким чином, у процесі інтерпретації фактів реальної дійсності ідеологеми 
додають до їхнього смислу позитивні або негативні відтінки. Ця конотація витісняє 
або заміняє реальну семантику. Практично всі використані в «Одноповерховій 
Америці» ідеологеми систематизуються, об’єднуючись навколо основних – 
капіталізм і соціалізм. Не буде перебільшенням думка про те, що ідеологеми 
блокують пізнання шляхів вирішення реальних протиріч американської дійсності, 
нав’язуючи один-єдиний із можливих. Щодо ідеологеми «соціалізм» і похідних від 
неї, то в «Одноповерховій Америці» вони підмінюють факти життя радянських 
людей, яких у книзі майже немає.  
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ІМІДЖ ТА РЕПУТАЦІЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У КОНТЕКСТІ 
СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 
Ефективність процесу комунікації забезпечується кількома чинниками: наміри 

комуніканта (чітке і конкретне формулювання своїх цілей); системність дій (окремі 
поодинокі кроки не дають стійких ефектів; усі види діяльності мають охоплюватися 
комунікаційною складовою); знання правил масової комунікації (ігнорування базових 
правил масової комунікації може нанівець зводити наміри); розуміння комуніката 
(його позиції, ставлення до джерела інформації, запитів, уявлень) 

Ефективна комунікація – це системна, зорієнтована на стратегічний план, 
комунікативна діяльність, втілювана як тактична програма, обов’язкова для 
виконання усіма спікерами комуніканта, що здатна  модифікуватись відповідно до 
зміни умов комунікації.  

Будь-який соціальний інститут має імідж (образ) та репутацію (уявлення про 
діяльність). Вони можуть складатися стихійно чи цілеспрямовано, проте завжди 
вкорінюються у свідомості реципієнта/аудиторії/споживача. 

Так, управління іміджем та репутацією судової влади – робота судової системи 
як комуні канта зі ЗМІ та громадськістю. У яких умовах працює сьогодні судова 
система України? 1.  Слабка журналістика (непрофесійність, ангажованість, низький 
рівень довіри суспільства); 2. активна опозиція (нищівна та агресивна критика влади, 
«чорний піар»); 3. активна громадськість (здатна гуртуватися, готова до рішучих дій).  
Судова влада має формувати сприятливі інформаційні потоки, аби мати імідж та 
репутацію, що забезпечить повагу з боку суспільства, хоч населення завжди має 
низький рівень довіри до слів і дій влади.  

Судова система має забезпечити довготривалу системну комунікацію з 
суспільством, що включає тактичний і стратегічний рівні роботи: служба комунікації 
планує і доносить план до прес-служби, яка займається поточними справами. 
Системність підходу за таких умов означає: плановість роботи, що спирається на 
реальний стан справ; регулярність дій, що повторюються систематично; достовірність 
і щирість у спілкуванні з комуні катом; повнота інформації як заборона закритості; 
координація комунікаційних зусиль на принципом «єдиного голосу». Така 
комунікаційна діяльність більш ефективна, хоч і потребує значних зусиль системи і 
постійної роботи на усіх її рівнях.  

Стан суспільної свідомості щодо сприйняття судової влади, як засвідчують 
моніторинги громадської думки останніх років, демонструє  сталі тенденції, 
центральною з яких є низький рівень довіри до суду, як  і до влади загалом. Проте, 
особистий досвід співпраці з судовою системою підвищує рівень довіри до неї; 
обізнаність у діяльності суду теж незначна; основне джерело інформації про судову 
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систему – телебачення, що теж має низьку підтримку громадськості; ставлення до 
суду формується через «лідерів думок» (знайомі, активні блогери); песимістичних 
прогнозів щодо судової реформи – менше, ніж оптимістичних чи стриманих.  

Це дає підстави для визначення ефективних комунікативних дій.  
1) Взаємодія зі ЗМІ: підготовка повідомлень, готових для використання у ЗМІ; 

ініціювання та запуск певних тем для ЗМІ; акцентування уваги ЗМІ, розставляння 
пріоритетів у подачі інформації; активна робота з місцевими (регіональними) медіа; 
вплив на регіональну аудиторію та місцеву еліту. Загалом, взаємодія судової системи 
зі ЗМІ продуктивна, хоч цілі – різні. У них обох є точки дотику: увага з боку 
суспільства до роботи судової системи. Влада задля досягнення своїх комунікативних 
цілей має демонструвати більшу ініціативність у стосунках зі ЗМІ, зокрема щодо 
надання інформації та сприяння професіоналізації роботи журналістів, а прес-служба 
має стати містком, який треба готувати до взаємодії зі ЗМІ.   

2) Публічність судової системи. Публічна сфера – це вміння виправдовуватись, 
роз’яснювати, пропонувати, просити, аргументувати у відкритому діалозі. Тож суду 
слід активніше коментувати події, теми у разі запиту; брати участь у дискусіях, 
дебатах (зокрема телевізійних); організовувати кампанії на підтримку своїх рішень, 
виходити на населення безпосередньо, без журналістів, пам’ятаючи, що регулярність 
комунікації важливіша за появу у кризові моменти.  

3)  Взаємодія судової системи з громадськістю: вертикаль у судовій системі – 
інструмент, що здатен забезпечити системність дій на всіх рівнях, це добре за умов 
низької довіри громадськості. Проте взаємодія з громадськістю  в умовах 
інформаційного суспільства – це демократія участі, що базується на  відкритості, 
неієрархічності, коли посилюється контроль за владою з боку суспільства. За таких 
умов державні органи все далі від інтересів громадян, зростає уявлення про їхню 
цинічність. Тому велику роль відіграє особа (як лідер, так і конкретний представник 
влади), що має та публічно демонструє набір особистісних якостей, які будуть 
компліментарно, на рівні спільних цінностей, сприйняті суспільством.  

4) Нейтралізація негативних стереотипів сприйняття судової влади: 
систематичне та системне інформування суспільства про діяльність судової влади; 
розголос позитивного досвіду взаємодії з судовою системою; залучення 
громадськості до співпраці, формування лідерів думок; звітування перед суспільством 
та гра на випередження. Комунікацію слід будувати з погляду того, хто слухає, задля 
задоволення його інтересу: що і чому цікавить? Така стратегія передбачає 
спрямування споживачеві інформації за вже знайомими стереотипами: визнати, 
вислухати і дати свою точку зору. Це шлях моделювання згоди, а не атаки.  

Запит на справедливість – базова установка суспільства, яка очікує на 
задоволення, вона сильніша за негативні стереотипи. Тож управляння репутацією та 
іміджем судової влади має виходити з цього запиту як основи, на якій можна 
будувати суб’єктно-суб’єктний тип стосунків із суспільством, метою чого є взаємодія 
на основі обопільної довіри і поваги.  
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ПОДОРОЖНІЙ НАРИС ЯК ЖАНР В УМОВАХ НОВІТНІХ МЕДІА-
СИСТЕМ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ 

НАРИСІВ Б. ЛОГВИНЕНКА  «ПЕРЕХОЖІ. ПІВДЕННО-СХІДНА АЗІЯ») 
 

Дослідження сучасних українських подорожніх нарисів зосереджені, крім 
поетики, проблемно-тематичного наповнення, на жанрово-стильових особливостях. 
Так, С. Гандлевський, О. Гусєва, О. Глушко, С. Філоненко наголошують на 
поширенні наразі тревел-журналістики як певного «легковажного рекламного тексту» 
[2, 222], що все ж дотримується жанрової нарисової традиції, поєднуючи її з 
постмодерністською поетикою, відсутністю певних соціальних проблем тощо. С. 
Філоненко [4] у межах літератури nonfiction  виділяє травелоги М. Кідрука, Ірен 
Роздобудько, Лесі Вороніної з ознаками жанрової гібридності “read-story”, 
“adventurestory” , “self-helpbooks”  тощо. 

Подорожні нариси Б. Логвиненка  – збірка нарисів «Перехожі. Південно-Східна 
Азія» (2016) – з’явилися як доопрацьований проект власних блогів, про що й значено 
в передмові: «Історії «Перехожих» написані у мережі і для мережі – упродовж двох з 
половиною років моїх мандрів Південно-Східною Азією» [3, 5]. Так звана ідея 
переведення блогових записів у формат збірки публіцистики й дотримання певних 
жанрових канонів подорожнього нарису вимагала від автора окремих здібностей і 
відповідно особливостей нарисиста: по-перше, надання певної концептуальної 
завершеності,  композиційних та архітектонічних особливостей (упорядкування в 
збірку, написання передмови, виокремлення частин, їх назв, продумування художньо-
технічного оформлення (обкладинки, зображальних елементів, пейзажів, портретів 
героїв); по-друге, ознайомлення читача з культурами й традиціями інших народів, 
особливостями ландшафту та ін.; по-третє, редагування текстів тощо. 

Нариси Логвиненка демонструють новітні тенденції поєднання особливостей 
письма автора-блогера, публіциста, вражень пересічного мандрівника-українця. Його 
подорож – пошуки та розкриття власної філософії самопізнання,  життєвих ідеалів та 
настанов, пізнання світу в умовах глобалізації.  Сюжетні ходи доповнюються й 
змінюються завдяки комунікації з  українцями, яких  він зустрічає в усіх куточках 
світу протягом усієї подорожі, тому автор-мандрівник-оповідач  – не одинак, він 
відчуває постійну єдність з Україною й українцями. 

Особливістю аналізованих текстів є те, що вони становлять суміш  
подорожнього та портретного нарисів, так як це «уривки із життя різних людей, 
фрагменти раптових зустрічей, а часом – підглядання у шпарину» [3, 5]. Чи не тому 
персонажі його нарисів – представники різних культур, соціального статусу, 
професій,  ідейних переконань тощо (молодий каучсерфінгістПіявонг з Таїланду;  
Рушабх, студент-архітектор з Індії; тайка Да, власниця кафе, таксист-мусульманець, 
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двожонецьКоб та ін.).  Примітно, що багато серед його персонажів українців з усього 
світу (Марійка, киянка, студентка-журналістка з вузу Таїланду; Оксана та Юра, 
донеччани, родина підприємців у Таїланді; американські українці-мандрівники на 
Пангані, галичанка Марія-вчителька музики зі Львова та інші), які опиняються в 
«неукраїнському» світі й творять сучасний український політичний, економічний та 
культурний дискурс поза межами  власної держави. Кожен з героїв виконує певні 
сюжетні функції, допомагає авторові, розповідає власну життєву історію тощо. 

 Отож, спосіб нарації, сюжет, комунікативна стратегія багато в чому зазнала 
впливу блогерства не тільки через вторинність тексту, мотивацію, а й через 
реалізацію суто дитячої мрії про те, щоб Україна стала незалежною й «простягалась 
до самих Уральських гір на схід» і щоб «На Малацці тайці і малайці утворили 
автономію у складі України» [3, 8]. Вибір співрозмовників і водночас героїв його 
нарису зумовлений листуванням у блозі, які визначають шлях, місце та час зустрічі, 
умови пересування, комунікації тощо, хоча в сюжеті, безперечно, наявні 
узагальнюючі частини описового характеру:  описи природи, архітектури, 
географічного розташування окремих місцевостей, з якими автор знайомить читача. 

Автор об’єднаний зі своєю соціальною спільнотою й читацькою аудиторією:  
серед героїв, адресатів його особистих листів-текстів, багато журналістів  і просто  
користувачів соціальних мереж, читачів блогу та фейсбук-сторінки  (українка Орися з 
Америки, читачка-кайтсерферка харків’янка Оля, туристи Ярина і Вовчик, які роблять 
передачу про свою подорож  та серії передач – репортажі з мандрів «Там красиво все: 
зйомки, монтаж, звук, їхні дотепні коментарі» [3, 48]). Автор комунікує з аудиторією 
в режимі он-лайн і одразу бачить її зворотню реакцію, читачі наслідують його, 
подорожують тими місцями, де був сам оповідач, створюють свій мікросвіт. Себе він 
офіційно позиціонує при знайомстві з представниками інших національностей і  
культур як  українець і «фейсбук-письменник, щось типу того» [3, 29]. Спосіб 
комунікації з читачем і відповідна лексика теж запозичені із так званого «блогового» 
стилю: «Вміщені тут історії майже не пов’язані одна з одною, тож можете читати їх 
хоч з кінця. Це те, що вдалося записати під час подорожей – на вісімдесятому поверсі 
хмарочоса, під пальмовим листком, яким я закривався від дощу, на мішках з 
бананами… У потягах, автобусах, на літаках, човнах – навіть на мопеді» [3, 8].  

У комунікації відсутня постановочність, осмисленість, домінує 
безпосередність, яскраві враження, емоції, бажання блогерів поділитися невдачами, 
так званими «фейлами», що мовою блогерів означає невдачу і цей «фейл» 
блогерирепостять, щоб поділитися ним. І таких «фейлів» у частині «Бангкок» аж 
одинадцять: хропіння сусіда в літаку, пошук вай-фаю в аеропорту Таїланду, лизання 
котами власних сандалів тощо. 

Активне вписування автора й читача в сучасний інформаційний простір 
відбувається не лише через предмет розмови – подорожі й способи комунікації під 
час них та пересування, а й через сучасні технічні засоби комунікації та способи 
передачі інформації. Спосіб життя й професійна діяльність Богдана Логвиненка ще до 
початку подорожі були пов’язані з глобалізаційними процесами та інформаційними 
технологіями: спочатку автор організовував тури чеського гурту «DVA» в Україну в 
2010 році, всього ним було організовано п’ять таких концертів, потім за два з 
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половиною роки «я долучився до створення трьохсот подій у восьми країнах. Але 
саме той перший тур не тільки спонукав мене до нової діяльності, а й став початком 
пошуку всіляких внутрішніх світів» [3, 7]. Таке об’єднання відбувається на початку 
подорожніх нарисів, тобто встановлюються правила комунікації й пояснюються 
авторські установки, які будуть реалізовані протягом всього тексту. Ознаки сучасного 
інформаційного простору помітні й через інформаційні жанри, якими йому 
доводилося оперувати : «мільйони надісланих мейлів…кореспонденція чотирма 
мовами, іноді безсенсова, довга і глупа» [3, 7]. У ході подорожі автор постійно по 
приїзді до нових місць перебуває в аеропортах у пошуках способів передачі й обміну 
інформації та засобів для цього, адже залежний від інформаційних потоків у прямому 
й переносному значенні: перебуває у пошуках «букінг готелю», мережі інтернет, вай-
фаю, купує смартфон, сім-картки, шукає каучсерферів, рекламу, ґуґлить  тощо.  
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ЕТИКО-ПРАКТИЧНИЙ СЕНС КОМУНІКАЦІЇ 

 
Комунікативна складова суспільного життя все більше займає одне з 

центральних місць серед чинників соціального руху, стає новою парадигмою 
розуміння та водночас одним із самих значущих механізмів функціонування 
сучасного суспільства. Комунікацію, що засновується розумним змістом моралі, яка 
передбачає однакову повагу до кожного та загальну солідарну відповідальність 
обстоює німецький дослідник ЮргенГабермас. Комунікація, на думку цього 
філософа, утворює підвалини соціального буття. Комунікативний розум є 
«іманентним», отож його не можна знайти поза конкретною мовною грою та 
інституціями, і водночас він є трансцендентним – як регулятивна ідея, на яку ми 
орієнтуємося. Виходячи з цього, соціальний простір не дається нам раз і назавжди 
визначеним, але має продукуватися нашими власними, «хоча й не позбавленими 
конфліктів, але солідарними спільними зусиллями» [2, с. 284], що накладає на нас 
відповідальність і не наполягає на самоствердженні. 

Поєднуючи комунікацію з моральними інтенціями учасників соціального 
простору, Ю. Габермас вводить поняття комунікативної дії, яка має дві складові: 
раціонально-аргументативну, що спрямована на порозуміння особистостей, та етико-
практичну, яка спроможна врахувати як інтереси кожного індивіда, так і 
підтримувати цілісність суспільства. Характерною рисою діяльності, яку можна 
визначити як комунікативна є її відмінність від цілераціональної діяльності, яка 
зорієнтована на мету і є, по суті, вторгненням суб’єкта в протиставлений йому світ 
об’єктів. Цілеспрямовано діючі особи, незважаючи на обопільну свободу вибору, 
зустрічаються лише як сутності у світі, які можуть осягти один одного не інакше як 
об’єкти.  Ю. Габермас наполягає на тому, що раціональність, підґрунтям якої є мета, і 
раціональність, що спрямована на взаєморозуміння, не можуть підміняти одна одну, 
що ці два типи раціональності лежать в різних площинах [1, с. 291]. У стратегічній дії 
комунікація постає як інформаційний інструмент впливу, що спонукає до певної 
поведінки, а мова згортається до медіуму передавання інформації, як засіб, за 
допомогою якого здійснюється заохочення, погрози, маніпулювання тощо. 
Комунікативна дія відрізняється від стратегічної тим, що координація діяльності 
спирається на раціонально обґрунтовану силу результатів порозуміння.  

З точки зору Ю. Габермаса, за допомогою комунікативної дії долається прірва 
між трансцендентальним та емпіричним, так як комунікативна дія є медіумом, через 
який репродукується цілісність життєвого світу. Це стосується структур життєвого 
світу в цілому, але не конкретних життєвих світів у їх конкретних історичних 
проявах. Тобто, Ю.Габермас розробляє формально-прагматичне поняття життєвого 
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світу, яке може, на його думку, бути плідним для цілей теорії суспільства. Але цей 
концепт може бути застосований також й емпірично, тому що у комунікативному 
розумі не відтворюється пуризм чистого розуму, але у той же час необхідно уникнути 
романтично екзальтованого трансцендування. На думку дослідника, штучне 
теоретичне розрізнення спільноти та суспільства можливо подолати за допомогою 
комунікативної раціоналізації поняття життєвого світу. Саме такий спосіб відкриває 
шлях до подолання надмірної міфологізації та партикуляризації життєвих форм буття 
людини і суспільства, з одного боку, а з другого, – дає можливість позбутися 
надмірних претензій цілераціональності, яка намагається заступити місце розуму, що 
може призвести до тоталітарних наслідків.   

Але під надмірним  впливом раціоналізації життєвий світ в концепції 
Ю.Габермаса звужується до певного «передпокою розуму». Він перетворюється на 
своєрідний підсобний матеріал, яким суспільство  та особистість мають 
користуватися при  нагоді, пильно слідкуючи при цьому за дотриманням правил 
справжньої комунікації, що означає не допущення цілераціональних дій. Тобто, 
життєвий світ досліджується виходячи не так з його власної природи, як з 
консенсуальних форм комунікації.  

Можна зробити висновок, що представник комунікативної філософії  Ю. 
Габермас, вважають, що комунікація взагалі уможливлюється у вигляді рівності 
суб’єктів мовлення і дії, і тільки після конституювання рівності, започаткованої 
моральним універсалізмом, можна братися до тонкої праці високочутливих 
розрізнень, які несе в собі кожний, так само як і різні форми і змісти життєвого світу. 
Справа в тому, що сучасний життєвий світ має дуже пористі межі. Цілісність та 
загальний об’єднавчий його характер змінюються на характеристики плюралізму й 
фрагментарності. З цього приводу можна прослідкувати подвійні тенденції 
життєсвітових соціальних форм: з одного боку – намагання зберегти свою 
неповторність та незалежність відносно інших форм, а з другого, – залучення певних 
практик, які приводять до асиміляційних та інтеграційних процесів. 
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ДИСЦИПЛІНА «ЖУРНАЛІСТСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ» 
У ФОРМУВАННІ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МЕДІЙНИКА 

 
«Журналістська майстерність» посідає чільне місце в спискові навчальних 

дисциплін практичного характеру, що читаються студентам-журналістам протягом 
чотирьох років навчання. Така значущість її продиктована потребою професійного 
практичного спрямування та необхідністю отримання студентами певних фахових 
компетентностей, визначених сучасним станом медійної галузі, котра зазнає значного 
оновлення протягом останніх років. Адже цей період знаменується різкими 
прогресивними змінами у медійному просторі, трансформацією способів та засобів 
генерування й передачі інформації. 

Конвергентна тенденція в медіасфері незмінно веде до осучаснення образу 
сьогоднішнього журналіста, універсалізації його практичної діяльності. На це й 
орієнтований навчальний курс «Журналістська майстерність» на факультеті 
журналістики, реклами та видавничої справи Одеського національного університету 
імені І. І. Мечникова. Ця навчальна дисципліна реалізована у вигляді роботи 
навчальних редакцій «вертикального» типу, котрі передбачають участь студентів усіх 
чотирьох курсів в умовах, максимально наближених до функціювання реальних 
медіаредакцій. Програма навчальної дисципліни «Журналістська майстерність» 
визначає таку модель практичного навчання, як «лабораторні заняття у вигляді 
аналізу свіжої друкованої продукції та її складників: рубрик, журналістських текстів, 
ілюстрацій, заголовкового комплексу тощо, виконання завдань, написання текстів, 
оформлення і випуску навчального видання» [1, 238]. Практика свідчить, що саме 
такий підхід видається найбільш ефективним у формуванні навичок використання 
інформаційних і комунікаційних технологій у майбутніх журналістів. Адже він 
передбачає тісний тандем здобутих теоретичних знань та журналістської практики в 
умовах, максимально наближених до роботи реальних ЗМІ. Тим самим, у майбутніх 
журналістів формується здатність застосовувати знання зі сфери соціальних 
комунікацій у своїй професійній діяльності. 

У процесі підготовки номера навчальної газети в студентів виробляється 
здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. Кожен член 
редакції обирає собі тему майбутньої публікації, реалізація якої пов’язана з 
визначенням джерел інформації, перевіркою її достовірності, актуальності, 
значущості тощо. 

Примітно, що під час такої роботи студентам доводиться спілкуватися з 
представниками інших професійних груп різного рівня. Адже до коментарів із різних 
питань, що постають під час підготовки публікацій, часто залучаються не тільки 
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фахівці з факультету, університету, але й експерти з інших галузей знань, різних 
соціальних груп та видів економічної діяльності. 

Важливе значення має формування в студентів здатності працювати в 
команді. Кожна навчальна редакція налічує 15 учасників, які роблять спільну справу 
та однаково переймаються її якісним рівнем, при цьому тісно взаємодіючи між 
собою. Адже тільки таких підхід міжособистісної взаємодії є запорукою успішного 
випуску газети. Кожен з учасників редакції є причетним до всіх етапів створення 
номера газети. Крім цього, кожна редакція обирає студента, який виконує функції 
редактора. На нього покладається найбільша відповідальність за випуск. Таким 
способом реалізується здатність організовувати й контролювати командну 
професійну діяльність. 

Сучасна журналістика підпорядковується новітнім світовим інформаційним 
тенденціям, ставить перед журналістом нову, вищу планку, яка пов’язана, зокрема, з 
опануванням цілої низки нових цифрових технічних засобів створення, обробки та 
передачі інформації. У межах кожної навчальної редакції обирається та виконує свої 
обов’язки «фотограф-репортажист, ілюстратор, верстальники, редактори, коректори, 
кореспонденти» [1, 239]. Всі ці «професії» передбачають тісне спілкування з 
найсучаснішими цифровими технічними засобами та спеціалізованим програмним 
забезпеченням, яке функціонує на факультеті, а також навички користування 
сучасним потужним каналом передачі інформації — Інтернетом.  

Таким чином, подібна організація практичної діяльності студентів-журналістів 
у вигляді роботи «вертикальних» редакцій дає можливість досягти чи не 
найголовнішої компетенції медійника — здатності формувати інформаційний 
контент та створювати повноцінний інформаційний продукт в результаті 
практичного втілення набутих теоретичних знань. 
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СПІЛКУВАННЯ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ: ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ 

 
Початок ХХІ ст. позначився пошуком нових форм спілкування між людьми: 

крім безпосередньої комунікативної взаємодії, традиційного листування і телефонних 
розмов, набули поширення SMS-листування, електронна пошта, відео розмови, чати, 
соцмережі тощо. Більшість з цих комунікативних форм реалізовані завдяки розвитку 
мережі Інтернет, що створило можливості для віртуального спілкування. Особливе 
місце належить спілкуванню в соцмережах завдяки його відкритості і полілогічності. 
Віртуальне спілкування має певні особливості на мовному рівні (див. праці Н. Асмус 
[1], О. Тищенко[2] та І. Юр’євої [3]). 

Соціальні мережі є своєрідними «віртуальними майданчиками» для 
обговорення різних тем і проблемних питань, проте подекуди вони заміщують 
реальну комунікацію. Люди надають перевагу віртуальному спілкуванню перед 
реальним. Виокремлюємо наступні функції комунікації в соцмережах. 

1. Компенсаторна функція полягає у заповненні наявних комунікативних 
лакун учасників віртуального спілкування. Соцмережі замінюють звичайні людські 
відносини – приязнь і дружбу, перетворюючи віртуальний простір на симулякр 
реального життя. На цю функцію вказують насамперед кількісні параметри, 
представлені в профілях користувачів соцмереж: кількість «друзів», переглядів, 
передплатників тощо, тобто параметризація «індексів популярності» профілю. У 
такий спосіб суб’єкт компенсує відсутність або обмеженість спілкування в 
реальності, при цьому обмеженість здебільшого зумовлена неможливістю охопити в 
реальності велику кількість співрозмовників одночасно. А соцмережі дають таку 
масштабність спілкування: один допис користувача є стимулом для тривалої дискусії 
в коментарях як з його участю, так і без нього. 

2. Фактично-презентаційна функція полягає в контактовстановленні: 
користувачі долучаються до актуальної інформації, обґрунтування важливих 
проблем, знайомляться з відомими особами. Для реалізації цієї функції є 
релевантними численні групи і спільноти за інтересами, що дозволяє користувачу, не 
висловлюючись публічно, стежити за обговоренням проблемних питань, іноді 
подаючи власні реакції. Сюди також належить активне залучення до віртуальних 
«друзів» відомих політичних діячів, активістів, науковців та ін. Такі «знакові особи» 
також мають сторінки в соцмережах, а наявність їх у переліку «друзів» підвищує 
самооцінку пересічних користувачів. 

3. Етикетно-емотивна функція полягає у виконанні вербальних дій, 
характерних для вихованої і соціально активної людини, та охоплює привітання зі 
святами, висловлення власної позиції або подання реакції на актуальні події в країні, 
позиціонування себе як уважної до інших людини тощо. Етикетно-емотивна функція 
має різноманітні форми реалізації – від вербальних побажань і привітань (етикетні 
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формули, розширені дописи, коментарі, листівки) до звичайних етикетних актів 
(привітання, прощання, подяки, побажання тощо). 

4. Аргументативно-оцінна функція полягає в представленні власної точки 
зору, її аргументації та обговоренні актуальних проблем, ситуацій, подій тощо. 
Користувачі подають дописи або коментарі з аргументативними оцінками актуальних 
проблем, закликаючи інших учасників спілкування до обговорення. У цьому разі 
фіксуємо розгалужену систему комунікативної взаємодії: кожний коментар утворює 
нову «гілку» для окремого тематичного спілкування. Теми для обговорення можуть 
бути досить різноманітними: як суспільно значущі, так і розважальні. 

5. Розважально-гедоністична функція полягає у використанні соцмереж для 
ігор, жартів, отримання задоволення. Користувачі обмінюються іконічними 
матеріалами (фото, ілюстрації, демотиватори тощо), постять на своїх сторінках веселі 
історії, посилання на інші розважальні ресурси. З цією ж метою викладають у 
соцмережі власні фотографії з відпочинку, святкувань, що має на меті 
продемонструвати іншим користувачам свої позитивні якості і перенести у 
віртуальність реальні позитивні емоції, зафіксувавши їх у часі і просторі. Звідси 
численні фото їжі і напоїв, краєвидів (море, ліс, гори), туристичних місць. У такий 
спосіб соцмережі в нашому житті не лише заступають реальне життя, а й є засобом 
фіксації та збереження тих миттєвостей, які людина хоче «затримати» для спогадів і 
подовжити їх нетривале існування, що в реальності неможливо. 

Отже, соцмережі є поліфункціональними: вони компенсують події та емоції, 
відсутні в людини реально; допомагають підвищити самооцінку й познайомитися з 
іншими користувачами; представляють користувача як виховану й уважну 
особистість; дозволяють в інтерактивному режимі полілогу обговорити актуальні 
питання; надають можливість для одержання емоційного задоволення. 
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РОЛЬ ЗМІ У ВІДОБРАЖЕННІ ІСТОРИЧНОЇ ДІЙСНОСТІ В ХХІ СТ. (ЗА 

МАТЕРІАЛАМИ ГАЗЕТИ «ДЕНЬ») 
 

Дослідження образу минулого в ЗМІ – актуальне питання, оскільки Україна 
зовсім недавно стала незалежною, якщо вести відлік в масштабах історії людства, тож 
потребує осмислення власного історичного шляху, здобутків, втрат, помилок, 
перемог, героїв цієї історії, забутих її сторінок, викривлених позицій тощо. 

Журналістика не стоїть осторонь історичної проблематики. Якщо говорити про 
уважність засобів масової інформації до подій історичного життя, то перш за все 
маємо сказати, що і всеукраїнська, і регіональна преса слідкують за тим, аби невідомі 
та замовчувані сторінки історії стали відомими українцям та позначились на їхньому 
усвідомленні поступу свого народу в ХХ столітті.  

В дослідженні здійснено аналіз суспільно-політичної всеукраїнської газети 
«День», оскільки вона має досить широку аудиторію, тож охоплює своїм баченням 
всю країну з усіма локальними її спільнотами. Це надзвичайно важливо у формуванні 
єдиного толерантного бачення історії своєї країни.  

З ініціативи редакції газети «День» постійно відбуваються різноманітні заходи, 
що так чи інакше привертають увагу до історії України. Відомим є те, що «День» 
ініціювала суспільне обговорення теми голодомору в Україні ще на початку ХХІ 
століття. Одна з значних подій – обговорення фундаментального однотомника, 
присвяченого політичній історії України ХХ століття. Матеріал з щодо цього має 
назву «Звільнення окупованого духу» та являє собою розмову головного редактора 
Лариси Івшиної з «ключовими» особами в цій темі [2].  

Якщо відповісти на питання, які теми є найбільш «рейтинговими», 
актуальними в сучасному українському суспільстві, то це комплекс проблем, 
пов’язаних з історією Другої світової війни (а всередині цього комплексу, в свою 
чергу, слід виділити цілком окремо тему історії та діяльності ОУН-УПА), це, 
безперечно, проблематика Голодомору 1932-1933 років. Йдеться про якість і рівень 
підручників з історії, про тиражі, необхідність переатестації освітніх кадрів, тощо.  
Один з матеріалів «Дня» під назвою «Общий учебник по абсурду?» присвячено 
міркуванням щодо спільного українсько-російського підручника з історії ХХ століття. 
«День» послідовно відстоює позицію, згідно якої такий намір – «цинічний, 
підступний, в кінці кінців – просто абсурдний, проте знову й знову він лунає в 
Україні» [3]. Така позиція обґрунтовується тим, що спільний підручник – відмова від 
національної історії і національної ідентичності. 

Тема голодомору – надзвичайно важлива для редакції «Дня». Про це свідчить 
зокрема короткий матеріал-реквієм під назвою «Болить? Значить — живі» [1].  
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Численні матеріали, присвячені Голодомору 1932-1933 років, які «День» 
розмістив на своїх сторінках, змінили й самих журналістів, які по-новому побачили 
свою історію і пізнали своїх співвітчизників. Ця проблема пробивалася непросто, 
крізь десятиріччя брехні та замовчування. Багатьох лякає біль знання. Але редакція 
зважується припустити, що він рятівний.  

Серед статей історичної тематики газети «День» зустрічаємо такі: «Післявоєнні 
роки», «Плач за Степаном», «Як врятували доньку Горліса-Горського», «Від 
славетного хореографа – до онука – від Франції та Росії – до України», «Із родини 
пасіонаріїв», «Рід і родина Олеся Бердника», «1941-й, Донбас: як це було» та багато 
інших. Їхня кількість та тематичне різноманіття свідчать, що історія є пріоритетною 
темою для газети. 

«Iсторія – визначальний елемент для формування європейського українця» – 
так зазначено на початку онлайн-проекту «Дня» – «Україна Incognita», на який в 
контексті нашого дослідження хотілося б звернути особливу увагу [4]. 

Цей проект – має особливе значення для редакції «Дня», адже історична 
тематика та проблематика для цієї газети завжди була пріоритетом інформаційної 
політики. Його редактор Артем Жуков вважає, що читання якісних історичних 
ресурсів має бути таким же звичним, як ранкова кава. Саме так позиціонується новий 
ресурс.  

Серед принципів, якими керується газета «День» в своїй інформаційній 
політиці, одне з перших місць займає формування сучасної української еліти, зокрема 
її виховання. А це неможливо без історичної пам’яті, якій видання приділяє значну 
увагу.   

Сучасним громадянам сучасної України потрібне не просто знання історії – 
потрібне активне історичне знання. І, безперечно, сьогоднішнє життя сформувало 
нагальний запит на уроки з національної політичної історії ХХ століття.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ INSTAGRAM НА 
СВІТОГЛЯД ІНДИВІДА 

 
Одним із чинників, які впливають на формування світогляду індивіда є 

соціальні мережі у різноманітті інформаційного впливу: вербальні повідомлення, 
спостереження за наочними чуттєвими образами, їх сприйняття, оброблення 
одержаної інформації та інші. Стрімкий ріст соціальної мережі Instagram сприяв появі 
низки міждисциплінарних наукових досліджень, спрямованих на розгляд 
особливостей функціонування та впливу цієї мережі на аудиторію, її соціальні 
практики.  

Зміни в каналах впливу на індивіда та спосіб його життя спричиняють зміни у 
соціальному просторі. Американський філософ та соціолог Е. Тофлер у творі «Шок 
майбутнього» обґрунтовує ідею впливу прискорення соціальних подій на соціальне 
буття індивіда. Прискоренню змін притаманна рушійна сила, здатна «перетворювати 
сам спосіб переживання життя» [1, с.45]. Розуміння цих взаємозумовлених 
трансформацій Е. Тоффлер демонструє на прикладі визначення індивіда як «великого 
каналу, яким тече досвід». Досвід складається з численних ситуацій, які так само 
прискорюються. Соціальна ситуація складається з п’яти «ідентифікаційних 
компонентів»: матеріальних речей, місця, в якому вона відбувається, людей, 
«розташування в організаційній мережі товариства», контексту ідей або інформації.  

Прискорення соціальних подій сприяє оновленню структурних компонентів 
ситуації, у тому числі й стрімкій зміні героїв, більшість яких є «вигаданими». Герої, 
або як їх характеризує Е. Тоффлер, - «люди-іміджі», створюють модель для 
наслідування широкими верствами населення. На прикладі цих героїв індивіди 
створюють власний імідж, спираючись на існуюче різноманіття цих соціальних 
образів. Імідж індивіда також постійно змінюється, оскільки оновлюються герої та 
моделі їх поведінки «зі швидкістю, яка б корелювала з темпом цих змін» [1, 177].  

Соціальні мережі є джерелом поширення інформації, на підґрунті переробки 
якої індивід створює образи відповідного соціального устрою суспільства, формує 
власний стиль життя, і вибудовує свою повсякденну поведінку. У просторі 
соціальних мереж репрезентуються наступні візуальні та соціальні практики: ведення 
аккаунту у соціальних мережах; селфі та різноманітні види фотографування подій 
власного життя та образу; споживання; відстеження тематичних публікацій у засобах 
масової комунікації в інформаційному просторі; спостереження за акаунтами відомих 
особистостей; наслідування сучасних масових стандартів поведінки; постійне 
удосконалення іміджу відповідно до модних тенденцій; кодування власного 
соціального образу; декодування образу інших індивідів; індивідуальний вплив 
(публікації, блоги) на створення візуального образу та масову поведінку певних 
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соціальних груп; відвідування певних соціальних просторів, відповідних новому 
стилю життя, де відбувається сприйняття, кодування і декодування існуючих образів 
(також таким простором є віртуальний світ з його соціальними мережами, що 
дозволяють відстежувати модні інновації); різноманітні варіації цих практик.  

Соціальна мережа Instagram щорічно публікує звіт із зазначенням 
найпопулярніших акаунтів, хештегів і місць зйомок. Наприклад, у 2016 р. більше 1,5 
мільйона зображень супроводжувались хештегом #hygge. Наслідками поширення у 
віртуальному світі цього датського терміну, що характеризує щасливе життя, стало 
його додання Оксфордським словником у перелік номінантів премії «слово року» та 
друк однойменних та подібних тематичних книг, поширення культури 
скандинавського щастя у світі. 

Найпопулярніші акаунти мережа Instagram належать зіркам шоу-бізнесу, саме 
їхні фотографії, що відображають стиль життя і візуальний образ вливають і 
наслідуються широкими верствами населення. Віртуальному простору притаманний 
плюралізм, наявність варіативності образів для копіювання, що впливає на процес 
споживання, побудови іміджу, візуального образу у реальному соціальному простору. 
В даному випадку чітко простежується двоступенева модель комунікації.  

В соціальній мережі існує нова варіація місця, яка сполучає віртуальний і 
соціальний аспекти – це хештег (від англійського слова «hashtag», що складається з 
«hash» позначає символ «решітка» і «tag» – мітка). Користувачі мережі свої 
повідомлення та фотографії позначають за допомогою хештега – знаку решітки. 
Наприклад #мода#одяг#краса. Подібна комбінація символів перетворює їх у 
посилання, об'єднуючи всі хештеги з певними словами. Таким чином, об’єднується 
різноманітна інформація з цієї категорії, повідомлення, фотографії, пости. Хештеги не 
тільки дозволяють знайти інформацію, але й характеризують індивіда, його 
ідентифікації залежно від того, які він використовує словосполучення. Спеціалісти з 
масової комунікації та маркетингу створюють певні поради стосовно кількості, 
обсягу, складності хештегу відповідності змісту посту та світлинам. 

Також наявна зворотня комунікація аудиторії з власниками акаунту, у 
можливості вподобати світлини, її коментування, наслідуванні. У засобах масової 
інформації з’являються публікації, спрямовані на вдосконалення індивідом власного 
акаунту: як роботи селфі, які світлини отримають більше уподобань.  

Віртуальний простір формує новий вид візуальних практик та поєднує низку 
моделей масової комунікації. Вплив мережі Instagram на світогляд індивіда 
репрезентується у соціальних практиках, пов’язаних з необхідністю спостерігати та 
ділитися з іншими індивідами, місцями відвідування, дозвіллям, стилем життя.  
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DO THE WALLS WORK? UKRAINIAN STUDENTS-JOURNALISTS AND 
DONALD TRUMP’S SPEECH PERCEPTION 

 
Restrictions for migrants in the USA is one of the leading topics nowadays. And 

Donald Trump’s statements have made this issue more salient for mass media worldwide.  
Trumps’ way to communicate with the public has changed political communication 

[1]. In the reality, where “the fake news media” are spreading disinformation about you and 
your actions, brief, emotional, aggressive statements can be more effective, than long, 
reasoned, fact-checked speeches. Thus, demagogy and populism have a chance to find large 
grateful audiences.  

In order to understand, how the pieces of new political communication work, the 
study of a news creating process by student-journalists was conducted. In Ukraine education 
news are regarded as the simplest genre and students work with it in their 1st year of 
education. Although at secondary school pupils write predominantly essays, so this 
transition from one genre to another can be complicated. And there are several reasons for 
this. 

Firstly, the final test in Ukrainian language and literature contains a task “own 
statement” [2]. The basic requirement for the text is to prove your own position.  
Nevertheless an author of news should avoid this.  

The second reason is journalistic rule to evaluate certain facts or sentences as much 
more valuable and newsworthy, than others. At secondary school pupils work with the 
whole text (usually the proverb “you can't throw words out of a song” is used by a teacher, 
who tries to explain it).  

And the third reason is a flexible border between news and feature formats in modern 
Ukrainian journalism. According to the data of PylypOrlyk Institute for Democracy, such a 
professional standard as separation of news and comments is one of the most problematic 
for journalists [3]. The reason for this is Soviet tradition, and old Soviet recommendations 
can be found in some modern textbooks for journalists [4].  

This problem with facts and comment separation can be a topical one nowadays not 
only in post-Soviet countries, especially if we speak about those users of social networks, 
who get news predominantly from their news feeds. According to The Reuters Institute for 
the Study of Journalism research, social media is the main news source for 18-to-24-year-
olds [5]. So it’s crucial to understand, how political communication works when journalists 
are not gatekeepers anymore. 

Method: the 1st and the 2nd year students of journalism department were asked to fill 
up a questionnaire with two parts. The first one contained an extract about immigration and 
the wall from Trump’s first speech to Congress. Students were asked to choose appropriate 
quotes for a news text (for headline/lead) and background. The second one had five 
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questions about Trump’s migration politics, election preferences etc. 65 the 1st year 
students and 30 the 2nd year students took part in the survey. It was anonymous and 
voluntary. 

The extract from the speech was spited into 13 fragments-quotes. The respondents 
should choose one or two fragments for the headline and lead. Thus, the aim of this 
questionnaire was to understand what phrases the students would find newsworthy and what 
phrases would be evaluated as more significant. As for journalists, words about migrant 
laws enforcement and about the wall construction should certainly be important. See the 
headlines of the leading US and British mass media: The wall, immigration and IS: Donald 
Trump's first speech to Congress (Sky news);  Donald Trump hails 'new chapter of 
American greatness'  in Congress speech - but hints at softening on immigration policy (The 
Telegraph); Trump lays out ambitious plans for healthcare and immigration in a disciplined 
speech to Congress (The Guardian); Trump speech to Congress promises 'renewal of 
American spirit' (The BBC); With His Guests, Trump to Highlight Illegal Immigration as a 
Security Issue (The New York Times). 

Now let's see the students' choice:  
# Trump’s speech [6] Students

' choice 
1 By finally enforcing our immigration laws, 22 
2 we will raise wages, 13 
3 help the unemployed, 10 
4 save billions of dollars, 5 
5 and make our communities safer for everyone. 12 
6 We want all Americans to succeed 18 
7 — but that can’t happen in an environment of lawless chaos. 5 
8 We must restore integrity and the rule of law to our borders. 29 
9 For that reason, we will soon begin the construction of a great wall along our 

southern border. 
27 

10 It will be started ahead of schedule and, when finished, it will be a very effective 
weapon against drugs and crime. 

15 

11 As we speak, we are removing gang members, drug dealers and criminals that 
threaten our communities and prey on our citizens. 

43 

12 Bad ones are going out as I speak tonight and as I have promised. 22 
13 To any in Congress who do not believe we should enforce our laws, I would ask 

you this question: What would you say to the American family that loses their 
jobs, their income, or a loved one, because America refused to uphold its laws and 

defend its borders? 

13 

 
Thus, students found "migrants as threat" approach being the most significant for the 

headline. This thesis can be confirmed with the next step, which was made by the students. 
They were asked to choose a background for their future news item. In order to check 
student's perception of the speech, 5 different backgrounds were proposed (tab. 2) 
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Back Students’ 
choice 

A – the quote of Mexican president, who compared Trump with Mussolini and Hitler 4 
B – the quote of Israeli prime minister Netanyahu, who agreed with Trump 15 
C –statistics of arrests near Texas' border and the citizenship of the arrested (4 from 5 
were Americans) 

30 

D –mentioning of resonant murder, committed by an illegal migrant; an American 
woman was killed.  

29 

E –the data about migrants, who are rarely arrested comparing with the US citizens 11 
So we come to the conclusion, that in majority of cases students agree with the 

politician's main thesis and don't try to oppose it. And "the danger" rhetoric is the most 
convincing for them. However, Trump is not a preferable candidate for the students, having 
answering the question “If you’d lived in the USA, who you would have chosen?”, they 
“voted” for Clinton (44), Trump had 28 voices, the other candidate had 21 voices. And their 
thoughts were divided almost equally for the question “Do you agree with Trump’s migrant 
politics”: 34 (pro), 29 (contra), 32 (it is hard to say). So the student’s attitudes don’t 
influence their compliance with the point of view in the speech (the majority of Students 
“chose” Clinton, however, were convicted by Trump and didn’t seek alternative positions. 
But they became frustrated with Trump’s migrant politics.  
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ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ОДЕСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ 1809 -1917 РР. 
 

Мета дослідження – простежити динаміку розвитку журналістики Одеси від 
часів її зародження (1809 р.) до 1917 р., окреслити основні тенденції. Обравши 
об’єктом дослідження масив періодичних видань, що побачили світ у досліджуваний 
період в Одесі, ми обмежилися проведенням кількісного аналізу, поклавши в основу 
роботу з покажчиками й картотеками як вітчизняних, так і закордонних бібліотек та 
архівів. Такий підхід, на нашу думку, гарантує найменшу репрезентативну похибку 
результатів дослідження, відрізняється об’єктивністю і є необхідною передумовою 
проведення якісних досліджень. Категоріями підрахунку були обрані рік, тривалість, 
періодичність виходу та тип видань. 

Проаналізувавши динаміку появи нових періодичних видань у досліджуваний 
період, ми отримали такі результати: на етапі зародження періодичної преси нові 
видання з’являлися в Одесі несистематично. Так, у 1830, 1831, 1833, 1837, 1844 рр. – 
по одному; 1839, 1840 рр. – по два; з 1841 р. до 1855 р. – жодного. Ситуація 
змінюється у другій половині 60-х рр. ХІХ ст., періодичні видання засновуються 
майже щороку від одного до трьох;  з 80-х рр. - від одного до семи. В 1905 р. 
кардинально зростає випуск новоутворених періодичних видань, у цей час 
відбувається перерозподіл періодики за регіонами: за темпами зростання на перший 
план виходить провінційна преса. Тенденція до зростання триває до 1917 р., 
досягаючи піку. Так, у 1905 р. світ побачило 13 нових періодичних видань, у 1906 р. – 
48, 1907 р. – 27, у 1908 р. – 30, 1909 р. – 48, 1910 р. – 40, 1911 р. – 36, 1912 р. – 30, 
1913 р. – 33, 1914 р. – 30, 1915 р. – 19, 1916 р. – 12, 1917 р. – 83. За результатами 
дослідження з’ясувалась ще одна характерна для періодичних видань 1917 р. риса – 
значна кількість видань виходили не одночасно, а одне на зміну іншому. Так, 
наприклад, «Ученическая мысль»  була фактично продовженням «Ученого листка». 

Аналіз тривалості виходу періодичних видань Одеси засвідчує, що ті поодинокі 
періодичні видання, що з’являлися  в ХІХ ст., особливо в першій половині, виходили 
багато років поспіль, тоді як на початку ХХ ст. кількість довготривалих видань 
значно зменшилась. Низка видань, започаткованих у першій половині ХІХ ст. 
виходили від 30 до 80 років. Так, «Прейс-курант...», «Ведомости одеського 
городского общественного управления», «Новороссийский телеграф» та інші 
виходили 40 років поспіль; «Ведомости одесского градоначальства», «Записки 
Императорского новороссийского университета» - 50 років; «Одесский вестник» - 70 
років. Видання, що заснувались у другій половині ХІХ ст., відзначаються меншою 
тривалістю життя, що пропорційно зменшувалась із наближенням до 1917 р. 
Характерною рисою періодичних видань 1917 р. є короткотривалість виходу 
періодичних видань. Так, сатирично-гумористичне видання «Бомба» вийшло обсягом 
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лише 20 номерів і було рекордсменом вказаного типу видань. Крім того, багато 
періодичних видань, що засновувались у 1917 р. були одноденками: «Голос правды», 
«Единение». 

Проаналізувавши розвиток типологічного ряду, ми отримали наступні 
результати. Першим періодичним виданням Одеси було видання, що мало на меті 
задовольняти потреби торгівлі в молодому портовому місті – «Прейс-курант 
приходящим в Одесу иностранным товарам и исходящим российским товарам». 
Другою газетою Одеси було видання, яке теж мало на меті задовольнити потреби 
комерсантів: «MessagerdelaRussie...». З 1927 р. з ініціативи М. С. Воронцова видається 
суспільно-політична газета «Одесскийвестник». Активізація типологічного розвитку 
періодичного друку Одеси спостерігається в 30 - 40 рр. ХІХ ст., зароджуються такі 
типи видань: літературні альманахи й збірники («Литературные листки»); у кінці  50-
х – на початку 60-х рр. – відомча преса («Листок руського общества пароходства и 
торговли»), політично-економічно-літературна («Новороссийский телеграф»), 
науково-літературні («Южный сборник»), офіційна («Известия»), видання преси 
етнічних груп («День: орган русскихевреев»); у 70-х рр. - юридична («Судебный 
сборник»), довідкова («Одесский листок обьявлений»), медична («Труды врачей 
Одесской город ской больницы»); у 80-х рр. - гумористичні видання («Шут 
гороховый»), сільськогосподарські («Жатва»), дитяча  («Илюстрированный детский 
музыкальный мир»), педагогічна («Школьное обозрение»); у 90-х рр. – театральна 
(«Театр»), учнівська («Зарницы»).  

Якісні й кількісні зміни в одеській журналістиці відбуваються починаючи з 
1905 р.: були здійснені спроби видання перших україномовних видань «Вісти» й 
«Народна справа», що були заборонені після перших номерів; поширення набула 
партійна преса («Известия Одесского Союзарабочих депутатов»), студентська 
(«Студенческая мысль») й військова («Воинская повинность»), спостерігається вибух 
спеціалізованої преси (релігійна «Зерна», весільна «Брачный союз», спортивна «Бега 
и скачки», жіноча «Женская газета», фотографічна «Русский фотографический 
вестник», фінансово-промислова «Вестник текстильной промышленности», 
будівельна «Вестник строительства и домовладения», кінематографічна 
«Кинематограф»), вперше видається сатиричний журнал («Звон»).  

У 1917 р. типологічна картина одеської журналістики  зазнає якісних змін. 
Виразні ознаки періоду: поява багатої палітри політичних часописів («Земля и воля»); 
зародження профспілкової преси («Маяк: Общественный и политический орган 
профсоюзного единения тружеников всех организаций Всероссийского торгового 
флотаморей и рек»), зріст української періодики («Українське слово») й військової 
періодики («Военный листок»). 

На жаль, поза нашою увагою залишились іншомовні періодичні видання Одеси 
(французькі, німецькі, польські, румунські, єврейські тощо), що активно видавались у 
досліджуваний період. 
  



Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Трансформація фінансової системи та обліку в умовах інноваційної глокалізації національної економіки»  

 

  
261 

Червінчук А. О., 
здобувач освітньо-наукового ступеня «доктор філософії», 
факультет журналістики, реклами та видавничої справи, 

ОНУ імені І. І. Мечникова  
м. Одеса, Україна 

 
ПОЗИЦІЯ АВТОРА У СУЧАСНІЙ ВОЄННІЙ ДОКУМЕНТАЛІСТИЦІ  

(НА ПРИКЛАДІ КНИГИ МАРТІНА БРЕСТА «ПЕХОТА») 
 

Сучасна документальна література про війну характеризується різноманітністю 
форм розповіді про події та породженням нових: інтерв’ю/коментарі військових, 
об’єднані в єдине ціле; репортажі, щоденники, романи. Характерним для таких форм 
відображення є погляд на події під новим кутом зору та емоційна насиченість. 

Науковий інтерес викликає постать автора, який став очевидцем подій на Сході 
України та поставив за мету відобразити це у своїй книзі. 

Мета дослідження – проаналізувавши книгу М. Бреста «Пехота», визначити 
ставлення автора до подій, учасником і свідком яких він став. 

Найоптимальнішим форматом відображення подій на Сході України є наратив. 
Важливою умовою для наративних творів є подієвість (досягається за допомогою 
переміщення героїв та непередбачуваності) [3, с. 9-10]. Тільки наратор знає 
наступний хід і завдяки оповіді веде нас до наступних подій.  

Автор книги, яку ми обрали для аналізу – Мартін Брест – житель Донецької 
області, сержант спочатку 41-й омпб (окремого мотопіхотного батальйону), а потім 
72-ї омбр (окремої механізованої бригади), волонтер. У книзі демонструється 
персональна історія, події якої відбуваються у реальній дійсності. Автор – він 
одночасно і  свідок, і головний герой відображених у книзі подій, намагається 
осмислити їх і розповісти історію читачам доступно, просто та емоційно. Розповідь 
починається з детального опису повсякденного життя військового, що ґрунтується на 
дотриманні основних правил: не виходити на відкритий горизонт; не забувати рацію; 
дивитися по сторонах, а не на дорогу; не забувати бронижилет; чистити автомат; 
ховати їжу та документи від мишей; робочих машин не існує; в армії немає слів 
«загубив», «хтось забрав», «в мене цього не було» [1, с. 14, с. 249-250]. Як зазначає Н. 
А. Сівакова, використання особистих спогадів як основного структурного елементу, 
глибока психологічна насиченість виводять оповідь за рамки конкретної історичної 
реальності  і перетворює факти індивідуальної пам’яті в факти універсального 
духовного значення [2, с. 141-142].  

Наратор у аналізованій нами книзі є очевидцем і одночасно учасником  війни, 
тому він гостро реагує на події, які розгортаються навколо нього; ці події локального 
характеру (відбуваються в Докучаєвську), він не всюдисущий та описує/оцінює лише 
те, що бачить навколо себе, а не взагалі у зоні конфлікту. Автор описує буденне 
життя військового: поєднання холоду, недостатньої кількості провізії, систематичних 
обстрілів зі сторони ворога.   

Спосіб розгортання сюжету – поступовий виклад подій (хоча у тексті немає 
конкретної прив’язки до дати, як у щоденнику) читач відчуває як «день 1» змінює 
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«день 2» (з осені 2015 року по літо 2016 року). Хоча в інших книгах, які ми 
аналізували (наприклад АД 242) автори поєднали історії військових в єдине ціле і 
наступна стала продовженням поперередньої; у цій книзі історії інших військових 
подаються крізь призму оповідача.  

Автор і його герої знаходяться в одному часопросторі, разом переміщуються, 
це дає змогу передати їхні думки – персональна історія перетворюється в колективну; 
присутні внутрішні монологи оповідача, опис навколишньої дійсності, слова інших 
героїв переповідаються автором із зазначенням імен/позивних. Окрему увагу автор 
приділяє внутрішнім переживанням героїв, що стали учасниками подій (переважно 
акцентуючи увагу на проблемах героїв, які знаходяться на війні з сім’єю, 
командуванням).  

Оповідні наміри – подати читачеві власне бачення подій на Сході України, 
розкрити внутрішній світ героїв; сформувати в аудиторії уявлення про життя в 
умовах війни. Автор емоційно та іронічно описує ситуації перевірок документації у 
їхньому штабі (зошитів спостережень, карток вогню, відомостей про проведення 
інструктажів). Наратор акцентує увагу на основній проблемі армії – ведення 
документації важливіше за покращенням бойових позицій. 

 Позиція автора чітка – він проти війни як явища, проте він вважає своїм 
обов’язком зробити власний внесок та передати драматизм подій, що відбуваються на 
Сході України.  У книзі основний наголос на побутовому житті військових, труднощі, 
які у них виникають у спілкуванні одного з іншим, проблеми із харчуванням/одягом. 

Ми побачили, що завдяки такому формату подачі матеріалу автор розповів про 
повсякденне життя військового; передав власне ставлення до війни, а також переповів 
думки інших героїв; розкрив по-новому проблему людини в умовах війни (зокрема, 
проблему командування та звичайного військового).  

Ця книга зосереджена не так на хронологічному опису власне перебігу бойових 
дій, а на людині на цій війні; автор демонструє власну позицію –  він проти війни як 
явища, проте вважає своїм обов’язком пройти службу та відверто розповісти читачам 
свою історію. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У 
СВІТЛІ НОВІТНІХ МЕДІАТЕХНОЛОГІЙ 

 
Злам ХХ та ХХІ століть ознаменувався визначним явищем у галузі інформації, 

пов’язаним як зі способами її кодування, генерування та обробки, так і з 
можливостями передачі інформаційного контенту, обміну ним користувачами. 

Можна виділити чимало чинників, що спричинили метаморфози в 
інформаційному середовищі, але підкреслимо два найістотніші, наслідки дії яких 
призвели не тільки до революційних змін інформаційної моделі світу, а й до 
реконструкції свідомості сучасного користувача. 

По-перше, це тотальна цифровізація суспільства. Можливість представлення 
будь-якої інформації за допомогою цифрового кодування відкрила незнані досі й 
необмежені перспективи користування нею. Швидкість доступу до цифрового 
інформаційного контенту, легкість його створення та редагування породили велику 
кількість форм представлення, форматів, розширень, носіїв для запису й 
транспортування інформації. 

Другим важливим чинником є виникнення, дуже швидкий розвиток і 
розширення пропускної здатності такого каналу зв’язку, як Інтернет. Можливість 
передавати інформаційний контент у величезних обсягах, дуже швидко й на 
практично необмежену відстань стала однією з першопричин трансформації 
технічних засобів та й самих ЗМІ в цілому.  

Ці потужні фактори відіграли чималу роль у зародженні й розвиткові 
конвергентної тенденції журналістики в цілому. Вони призвели до загальної 
комп’ютеризації та до виникнення багаточислених пристроїв для оперування 
цифровою інформацією й для доступу до новітніх каналів зв’язку, тим самим, 
радикально змінивши підхід до технологій отримання інформації членами соціуму та 
ставлення до такої оновленої форми її подачі. 

Тож, можемо констатувати ситуацію, яка невблаганно призвела до зміни 
парадигми інформаційного обміну в світі: користувачі вже не можуть і категорично 
не хочуть отримувати інформацію в колишньому вигляді та хочуть мати можливість 
впливати на неї, а відповідно, виробники й транслятори цієї інформації змушені 
навчитися генерувати й передавати її так, як того вимагають сучасні нагальні 
інформаційні потреби соціуму.  

Таким чином, оновлені потреби сучасного інформаційного середовища 
торкнулися безпосереднього способів та методів функцівання сучасних ЗМІ, 
вибудовуючи їх за принципами конвергенції, диджиталізації та керуючись 
найновішими тенденціями в журналістиці, а саме, крос-медійною та трансмедійною 
тенденціями.  
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Явище мультимедіа, продиктоване бумом перших років втілення «цифри» у 
вигляді перших загальнодоступних персональних комп’ютерів, сьогодні змінилося 
значно ширшим щодо змісту явищем крос-медійності. Якщо мультимедійні пристрої 
були втіленням і поєднанням, швидше, технологічних платформ, пов’язаних із 
різними видами цифрового контенту (візуальним, аудіо- та відеоконтентом, 
інфографікою тощо), то крос-медіа передбачає, як зазначає професор Ральф 
Хольфельд (Пассау, Німеччина), «філософію нової журналістики — розширення 
рамок традиційної комунікації через залучення ширшого кола споживачів інформації, 
які стають її співтворцями та зумовлюють ефект трансмедіа <…> передбачаючи 
активний зворотний зв’язок зі споживачем інформації, його співучасть у творенні 
медійного продукту» [2, 21].  

Крос-медійність регламентує перебудову структури журналістської редакції, 
виникнення нових журналістських професій, а також універсалізацію ролі 
журналіста. Відповідно до цього, особистість журналіста має сьогодні поєднувати в 
собі не тільки якості, що передбачають добре володіння «словом», знання принципів 
роботи журналіста та журналістських стандартів, але й вправність у використанні 
практично всіх технічних засобів, програмного забезпечення та каналів зв’язку, що 
допомагають ЗМІ формувати, публікувати й транслювати інформаційне 
повідомлення. Вміння журналіста за допомогою сучасної техніки та поєднання 
практично всіх видів медійного контенту розповісти історію (сторітелінг), яка 
виходить за межі відображення колишніх вузькоспеціалізованих галузей ЗМІ, — ось 
сучасне та майбутнє журналістської діяльності. Трансмедійний сторітелінг презентує 
історію, «де головним аспектом є споживач контенту, а не сам контент» [1, 26], тобто 
визначальною є взаємодія між автором і споживачем інформації. 

Окремо відзначимо зростання ролі й важливість в сучасному медіапросторі 
візуального складника відображення інформації й, відповідно, технічних засобів, що 
покликані забезпечувати його створення, обробку та транслювання. Адже візуалізація 
даних «поглиблює процес засвоєння трансльованих образів, пояснює складні дані у 
простий наочний спосіб, що обумовлено відмінностями у сприйнятті вербального, 
візуального та аудіального контенту» [3, 13]. Звернення до візуального контенту 
сьогодні передбачає не тільки постійне оновлення та вдосконалення техніки для 
якісної зйомки, оволодіння сучасним фаховим програмним забезпеченням, але й 
виникнення нових форматів та стандартів трансляції. Прикладом цього є завершення 
ери аналогового ефірного телебачення у телевізійному стандарті PAL, трансляція 
якого на теренах України припинилася 1 вересня 2018 року, й повний перехід на 
цифрове ефірне телебачення стандарту DVB-T (Т2). Такий перехід передбачає 
виготовлення та трансляцію програм у форматі високої чіткості зображення High 
Definition, що має дві якості: Full HD (1920 × 1080 пікселів) та HD ready (1280 × 720 
пікселів).  

Сучасні технології роботи з аудіовізуальним контентом передбачають також 
навички роботи не тільки зі спеціалізованими офлайновими прикладними 
програмами, а й з онлайновим програмним забезпеченням, як наприклад, широкий 
спектр інтернетсервісів для створення інфографіки (Ease.ly; Infogr.am; Piktochart.com; 



Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Трансформація фінансової системи та обліку в умовах інноваційної глокалізації національної економіки»  

 

  
265 

Canva.com), мультимедійних текстів, лонгрідів, а також блогів (WordPress.com; 
Tilda.cc; Readymag.com; Creatavist.com; Medium.com) тощо. 

Важливим є й таке поняття, як мобільність сучасного журналіста, яка, зокрема, 
забезпечується не тільки використанням професійної знімальної, записувальної та 
транслювальної техніки, а й застосуванням у роботі високотехнологічних 
можливостей сучасних цифрових гаджетів (мобільних телефонів, планшетів та інші 
портативних пристроїв). Їхнє технічне та програмне оснащення (мобільні додатки) 
сьогодні цілком дозволяє згенерувати історію в досить «високих» форматах та 
опублікувати її, користуючись комунікаційними можливостями тих самих пристроїв. 

Отже, сьогодні можемо констатувати втілення у вітчизняний медіаландшафт 
новітніх інформаційних тенденцій, котрі продиктовані часом та зумовлюють 
стосунки журналіста з отримувачем інформації за принципами взаємодії та 
інтерактивності. Модель інтегрованого медіаринку, спричинена вищеозначеними 
факторами, диктує новий якісний рівень мультимедійних платформ, що підлягає 
крос-медійній тенденції та провокує стрімке зростання рівня технічного забезпечення 
роботи ЗМІ. Щоправда, спираючись на практику роботи в регіональних ЗМІ та з 
огляду на економічну ситуацію в регіональному медіапросторі, можна помітити 
порівняно невисокі темпи інтеграції крос-медійних технологій та зростання 
технічного забезпечення на їхніх теренах.  
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ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ В ГАЛУЗІ ЖУРНАЛІСТИКА НА ЕТАПІ 

ПЕРМАНЕНТНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ ІФОКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

« В міру того, як інформація відіграватиме дедалі важливішу роль, нова 
цивілізація займеться перебудовою системи навчання, переглядом методик наукових 
досліджень і, насамперед, реорганізує засоби комунікацій ». 

Елвін Тоффлер, футуролог (1928 - 2016) 
Нині ні в кого вже не залишається сумніву в тому, що сьогодні одним зі 

способів забезпечення державою своїх стратегічних інтересів на міжнародній арені є 
завоювання нею інформаційного простору. Безперечно, це досягається розширенням 
телекомунікаційної інфраструктури, шляхом створення єдиної національної цілком 
взаємопов’язаної системи зв’язку країни, що забезпечує ефективний доступ 
різнотипним користувачам до дедалі зростаючої багатоманітності послуг 
електрозв’язку. Порівняльний же аналіз стану комунікацій та інформатизації України 
(процес, котрий одержав на етапі конвергенції цих технологій акронім 
інфокомунікації) з провідними країнами світу показує, що технологічний розрив 
досягає небезпечної позначки [1, 2]. Цей розрив руйнує не тільки такі ключові сфери 
життєдіяльності держави, як наука й освіта, а насамперед сприяє повній втрати 
національної безпеки. 

Справді, відсутність централізованої системи кредитування науки й освіти на 
сучасному етапі світової науково-технічної революції призводить до втрати 
національних цінностей, інформаційного поневолення кожного 
індивідуума - створенню винятково суспільства споживання [3, 4,]. 

Залишився практично непоміченим той факт, що у червні 1998 року 
Міжнародний союз електрозв’язку за напрямом телекомунікації МСЕ-Т 
(ITU - International Telecommunication Union-Telecommunications) в рекомендаціях 
серій Y.100, Y.110, Y.120 та Y.130 [5] затвердив основні принципи переходу від 
індустріального суспільства до технологічної формації нової інформаційної 
інфраструктури  побудови глобальної інформаційної спільноти (GIS - Global 
Information Society). Проголошена союзом ITU концепція зміни технологічних укладів 
при перманентному переході до інформаційної спільноти GIS є унікальним і, 
можливо, єдиним шансом для бідних, але поки ще інтелектуальне сильних націй, до 
яких, зокрема, належить і Україна, розвивати власну національну інформаційну 
інфраструктуру (NII - National Information Infrastructure). Останнє може бути 
досягнуто широким впровадженням інтерактивних і мультимедійних послуг шляхом 
ефективного злиття комунікаційних (IT – Communication Technologies) та 
інформаційних (IT – Information Technologies) технологій при організації 
інтелектуальних мереж доступу (AN - Access Network) до інтегрованих служб 
електрозв’язку [6]. 

Перш ніж говорити про інтелектуалізацію, а тим більше про інтелектуалізацію 
в галузі Журналістика, слід визначитися з самим поняттям інтелектуалізація. Під 
інтелектуалізацією будемо розуміти процес, спрямований на неухильне зростання 
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національного інтелекту суспільства, що стає немислимим без участі науки й освіти. 
Отже, інтелект оцінюється обсягом пам’яті, відомостей і даних про навколишні 
процеси і явища, а також швидкодію логіки вибору потрібної інформації з цього 
великого банку даних. 

Дійсно, інформація (information, від лат. "думка", "уява", "поняття") як 
сукупність знань про стан будь-якого матеріального об’єкта, котрий представлений як 
у фізичному (реальному) світі, так і в нефізичному (віртуальному) світі [7], не може 
бути безпосередньо передано споживачеві цієї інформації. Транспортуванню 
(передачі чи/або прийому) може підлягати тільки повідомлення (Report) об інформації 
– сукупності відомостей, що міститься в матеріальному об’єкті. Тому сам процес 
транспортування повідомлень, який схематично може бути представлений 
інфокомунікаційним вихором за рис. 1, логічно проходить суцільними лініями 
Report#1 і Report#2 через/наскрізь медіа-середовища (Media). Медіа - фізичний засіб 
та/або середовище транспортування повідомлень об інформації, яка міститься у 
матеріальному об’єкті реального світу (Real Space). Так, стосовно до Журналістської 
галузі медіа може бути логічно перекладено глобальним поняттям - засоби масової 
комунікації (ЗМК). Тому медіа-середовище формує віртуальний світогляд (Virtual 
Space) простір, що здається, котрий у свою чергу неухильно змінює реальну дійсність 
навколо нас. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура взаємодії реального світу Real Space з віртуальнім Virtual 
Space за допомогою медіа-середовища Media 
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КОМУНІКАТИВНА  СПЕЦИФІКА СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ  
З ПОГЛЯДУ НЕЙРОБІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ 

При моделюванні сучасного медіапростору побачимо доволі строкату 
картинку. Основні інформаційні та інтерпретаційні парадигми задають повідомлення 
інформаційних агентств, далі цей «порядок денний»  підхоплюють національні 
інформаційні локуси та працюють з ними. Ця взаємодія може носити характер 
співпраці, коли існуючі світоглядні парадигми наповнюються національними 
новинами. Також характер взаємодії може бути амбівалентним, в разі коригування 
певних світоглядних засад національним медіапростором. 

Ще один варіант взаємодії – наявність сильного власного національного 
інформаційного простору, антагоністичного, а, відтак, агресивно налаштованого до 
трансльованих ззовні картин світу. 

Національні інформаційні медіамапи складаються,  в свою чергу, з 
регіональних локусів, які, з певною мірою хаотичності, наповнюють інформаційний 
простір новинами. 

Всі ці інформаційні потоки можемо охарактеризувати як «вертикальні» . 
Оскільки, при всій ритуальності споживання медіа, всі ці типи інформаційних потоків 
є зовнішніми й настановчими по відношенню до приватного досвіду людини. Вони 
підштовхують аудиторію «шикуватись» в ті чи інші інтерпретаційні ряди, а 
можливість потенційного доступу до різних інформаційних потоків, створює ефект 
«постійно не встигаю»: дізнатись, обробити, усвідомити. 

Такі ефекти остраху й постійної напруженої роботи з обробки нової інформації 
створюють в межах сучасної медіацивілізації потребу у «горизонтальних» потоках. 
Такими інформаційними потоками є соціальні мережі. 

З точки зору  нейробіології людини, людський мозок функціонує у трьох 
стаціонарних режимах, що засновані на трьох нервових системах мозку (PaulD. 
MacLean).  Перша, найдавніша нервова система людини ( R-комплекс), відповідає за 
інстинктивну  поведінку. Її основною функцією є забезпечення базових потреб  
людини та її безпеки.  Проявами роботи цієї системи є захист своєї території, агресія, 
бажання всім володіти і все  контролювати, слідувати шаблонам, потреба у жорсткій 
ієрархічності, ритуальна поведінка. 

Другий шар нервової тканини мозку – лімбічна система  (вісцеральний мозок, 
«емоційний» мозок) відповідає за соціальну адаптацію людини. Лімбічна система 
обумовлює переважну частину наших рішень, оскільки сучасна людина опирається в 
своїй повсякденній діяльності на цю нервову панель. Лімбічна система утримує 
людину в «зоні комфорту». Важливим для неї є приналежність до певної соціальної 
групи, стабільні емоційні взаємозв’язки у цій групі.  
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Також вісцеральний мозок позитивно реагує на постійність, одноманітність, 
узвичаєність. Будь-які зміни, нова інформація спричиняють стрес і відторгнення.  

Третій тип нервової системи – неокортекс (кора головного мозку) – біологічно 
наймолодша струтура. Це раціональний розум , що характеризується здатністю до 
аналізу, умовиводів, освоєння нового. Неокортекс спричиняє жагу знань, створює 
стани натхнення. Але сучасні розвідки свідчать, що середньостатистична людина 
може знаходитися в режимі роботи  неокортекса близько 15 хвилин.  

Важливим є те, що всі три нервові системи, попри свою взаємопов’язаність, є 
замкнутими і самостійними, якщо працює одна з них, дві інші знаходяться у 
«вимкненому» режимі. 

Враховуючи ці дані з нейрофізіології людини для аналізу медіапроцесів, 
робимо наступні висновки. 

В часи критичних соціальних зрушень працюють моделі комунікації, 
забазовані на роботі R-комплексу (найдавніша нервова система). Для прикладу 
згадаємо модель пропаганди, модель С.Чакотіна. 

Коли немає прямої загрози життю й безпеці людини, її нейробіологічні 
структури функціонують у режимі  лімбічної системи/неокортексу  із домінуванням 
першої системи. Очевидно, що «емоційний мозок»  (Е. Ноель-Нойман,  теорія 
когнітивного дисонансу) автоматично відштовхує складний шлях аналізу і пошуку 
інформації з різних джерел. Натомість комфортною для цього  нейробіологічного 
комп’ютера є «горизонтальна» комунікація в соціальних мережах , оскільки основний 
комунікаційний  принцип організації мережі – співдружності. Основний етикет 
мережі – узвичаєність комунікаційних актів. Основна філософія мережі – 
приналежність до певної спільноти. В соціальній мережі сучасник нарощує емоційне 
соціальне тіло і підтримує його гомеостаз.    
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ОСНОВИ МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ СПРИТНОСТІ У ДІВЧАТ 10-12 

РОКІВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ БАСКЕТБОЛОМ 
 

Актуальність дослідження. Людина, на відміну від тварини, не народжується 
на світло з готовою здатністю виконувати природні для нього рухи. Рухи в ходьбі, 
бігу, метаннях, стрибках, лазінні виробилися в процесі еволюції людини, в результаті 
взаємодії його з навколишнім середовищем. Цим рухам людина навчилася в процесі 
життя.  Усім відомо, як діти люблять бігати, кидати, метати, ловити предмети та 
лазити. 

Давно вже висувається нагальна потреба розробки єдиної методики обліку 
розвитку основних рухів і збору матеріалу здатного послужити відправними даними 
для оцінки фізичної підготовленості спортсменів різних вікових груп.  

Фізичне виховання як вид виховання, специфічним змістом якого є навчання 
рухам і керування розвитком фізичних якостей людини. Коли необхідно підкреслити 
прикладну спрямованість фізичного виховання стосовно трудової, оборонної та іншої 
діяльності говорять про фізичну підготовку[3, с. 44]. 

Процес, спрямований на поліпшення фізичної підготовленості, називається 
фізичною підготовкою. 

З.И. Кузнєцова (1972) фізичну підготовленість пропонує називати руховою 
підготовленістю. Так чи інакше, фізична підготовка сприяє зміцненню здоров’я, 
розвиткові рухових якостей і форм тіл, а також розширенню рухових уявлень. 
Проблема вивчення розвитку рухів школяра залучала і залучає багатьох дослідників. 
Одні вивчали «моторну обдарованість», як би незалежну від виховання і навчання. 
Інші  вивчали «прості, життєво необхідні рухи, придбані в повсякденному житті» [2, 
с. 36]. 

Розмаїтість рухових умінь і навичок, отриманих школярами в процесі знять з 
фізичної культури в школі, спрямовано на підвищення рівня загальної фізичної 
підготовленості учнів. Багатьма дослідженнями і повсякденним життям 
підтверджується те положення, що фізично підготовлена людина має кращу 
продуктивність праці, високу працездатність. Основними показниками загальної 
фізичної підготовленості школярів були, є і будуть досягнення в основних рухах. У 
них, як у фокусі, видне уміння володіти своїм тілом, уміння виконувати рух 
ощадливо, швидко, точно. У цих рухах виявляється рівень розвитку фізичних якостей, 
швидкості, спритності, сили, та ін. Під якістю розуміється така властивість що 

СЕКЦІЯ VІІІ.    АДАПТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 
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виражається у здатності виконання не однієї якої не будь вузької задачі, а більш – 
менш широкого кола задач, об’єднаних психофізичною спільністю. [4, с. 14]. Основні 
рухи найбільш повно розкривають цю спільність якостей. Зрозуміло, педагогічний 
процес з фізичного виховання не обмежується вузьким набором вправ, застосованих в 
«життєвих умовах». Чим більше число рухових умовних рефлексів здобуває учень, 
тим більш складні і різноманітні рухові задачі може ставити вчитель перед учнями, 
тим легше здобувається навичка. А рухова навичка характеризується комплексом 
операцій об’єднаних в єдине ціле, усунення непотрібних рухів, затримок, 
підвищенням точності і ритмічності рухів, зменшенням часу на виконання дії в 
цілому, строгою системністю в рухах, злагодженістю різних систем організму. 

Рухова навичка дозволяє економити фізичні психічні сили, полегшує 
орієнтацію у навколишньому середовищі, звільняє свідомість для своєчасного 
осмислення дії [1, с. 8]. 

Мета дослідження: обґрунтування використання основ методики підвищення 
силового потенціалу при умові збереження показників спритності при підготовці 
спортсменок у виді спорту «Баскетбол» 

Об’єкт дослідження: збір, аналіз науково - методичного матеріалу для 
послідуючого визначення найбільш доцільних елементів тренувальних циклів, 
методик які б можна було б взяти за основу комплексної програми підготовки 
спортсменок, перед якими поставлене завдання в найкоротші строки досягти значного 
підвищення своїх силових можливостей, і при цьому не знизити параметри 
спритності.  

Проведення науково-дослідної, медичної, практичної  роботи з групою 
спортсменок 10-12 річного віку (всього 12 дівчат) на предмет створення методики 
тренувань. 

Предмет дослідження: розробка, обґрунтування по вищезазначеним напрямкам, 
і на базі отриманих теоретично-практичних даних, розробити основи комплексної 
методики для її подальшої рекомендації провідним фахівцям в галузі фізичної 
культури, для всебічного обговорення, аналізу, медично-фізіологічного 
обґрунтування. 

Завдання дослідження: Визначити показники координаційних здібностей: 
спритності дівчат 10 -12 років які займаються баскетболом.  В педагогічному 
експерименті визначити ефективність впливу відомих в літературі засобів та методів 
підвищення показників спритності дівчат 10-12 річного віку. 

Методи дослідження: при написанні дипломної роботи, використовувались 
наступні методи: 

1. Аналіз спеціальної літератури. 
1. Метод медично-біологічних досліджень, 
2. Логічний метод дослідження, 
3. Метод експертних оцінок, 
4. Метод екстраполяції, 
5. Метод анкетування спортсменів, тренерського складу. 
Висновки. 1. Результати обстеження дівчат 10-12 річного віку виявили досить 

посередні показники спритності Дівчата віком 10-11 років пробігали тест 
човникового бігу 4х9 м в середньому  за 12,5+-0,3сек., що відповідає 6 балам за 12-
бальною системою державного тестування. 12-річні дівчата в середньому показували 
час 12,3+-0,2 сек., що відповідало 5,5 та 4,3 бали за державними тестами. 



Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Трансформація фінансової системи та обліку в умовах інноваційної глокалізації національної економіки»  

 

 

 

272 

       2.  Цілеспрямовані дії спеціальних вправ по 15 хвилин два рази на тиждень 
на тренуваннях протягом восьми місяців суттєво вплинули на розвиток 
координаційних здібностей до човникового бігу дівчат 10-12 віку. 

     Після педагогічного експерименту у всіх групах дівчат 10-12 річного віку, як 
у контрольних так і в експериментальних групах відбулися суттєві зміни в показниках 
швидкості виконання човникового бігу 4 х 9 м, за виключенням контрольної групи 
дівчат 10-11 років, де зміни середніх показників виявились статистично 
недостовірними. 

В групі 12 років за середніми показниками зміни виявились статистично 
достовірними. 

    Дівчата всіх експериментальних груп виявились набагато спритнішими 
порівняно з показниками до експерименту, а також порівняно з середніми 
показниками контрольних груп.  Якщо в контрольних групах за період педагогічного 
експерименту швидкість пробігання човникового бігу  у дівчат 10-12 років 
покращилась в середньому на 0,2 - 0,6 сек. ( 1,6 - 4,9%), то в експериментальних 
групах спритність дівчат виросла на 0,8 - 1,4 сек. (6,4 - 11,5%),(Р < 0,01).     
Наприклад, дівчата 12 років до експерименту виконували цей тест в середньому за 
12,3+-0,2 сек., а після нього - в контрольних групах - за 11,8+-0,1 сек.,  (різниця 0,5 
сек., покращення  на 4,06% , Р> 0,05), а в експериментальних - за 10,9+-0,2 сек., 
(різниця - 1,4 сек., 11,4%, Р<  0,01).  

    Таким чином, на підставі виявлених результатів можна стверджувати, що 
використовуючи цілеспрямовані засоби на уроках фізичної культури та тренуваннях 
по 15 хвилин 2 рази на тиждень протягом восьми місяців можна суттєво покращити 
координаційні здібності до човникового бігу у дівчат 10-12 річного віку. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З 

БАСКЕТБОЛУ ДЛЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

Календар спортивних змагань впливає на побудову річного циклу, структуру, 
тривалість періодів та інше. Офіційні змагання вказують, в який час спортсмен 
повинен знаходитися в стані найкращою готовності. З урахуванням цих термінів і 
повинна плануватися тренувальна робота. З іншого боку, спортивний календар не 
може складатися без урахування основних закономірностей побудови спортивного 
тренування[1, с.126].. Тільки в цьому випадку він сприятиме оптимальній побудові 
тренування, а отже, і найбільшому зросту спортивних результатів. 

Залежно від масштабів часу, в межах якого протікає тренувальний процес, 
розрізняють: а) мікроструктуру - структуру окремого тренувального заняття, 
структуру окремого тренувального дня і микроцикла (наприклад, тижневого), б) 
мезоструктури - структуру етапів тренувань, що включають відносно закінчений ряд 
мікроциклів (сумарною тривалістю , наприклад, близько місяця), в) макроструктуру 
структуру великих тренувальних циклів типу піврічних, річних і багаторічних[2, с. 
53].  

Увага зосереджена на перед змагальному періоді (мезоциклі) тренувального 
процесу, так як, він найбільш відповідальний етап, після якого спортсмени 
виступають безпосередньо у змаганнях. [4, с. 17]. 

Актуальність дослідження. В даний час підготовка юних баскетболістів не 
відрізняється особливою оригінальністю, що впливає на однобічність підготовки в 
цілому. Є необхідним внести деякі зміни у зміст підготовки саме в передзмагання. 

Об'єкт дослідження - навчально-тренувальний процес дітей старшого 
шкільного віку, які спеціалізуються в баскетболі. Предмет дослідження - особливості 
підготовки юних баскетболістів в перед- змагальному періоді. 

Мета дослідження - пошук методики спрямованої на підвищення спеціальної 
підготовки дітей старшого шкільного віку в баскетболі в передзмагальному періоді.  

Завдання дослідження: 
1. Вивчити наукову і науково-методичну літературу з теми дослідження; 
2.Оцінити рівень спеціальної тренованості юних баскетболістів в експерименті; 
3.Розробити та випробувати спеціальну методику в предзмагальному періоду 

для юних баскетболістів; 
4. Виявити ефективність запропонованого методичного підходу і розробити 

практичні рекомендації. 
Тренувальний процес по будь-якому виду спортивних ігор, передбачає 

комплексний розвиток рухових якостей та їх компонентів, сторін і структуру 
навчально-тренувального процесу, врахування анатомо-фізіологічних і психологічних 
здібностей. Все це обумовлює комплексний вплив на організм що займаються. [3, с. 
325]. 
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У нашому дослідженні ми виявили що побудова навчально-тренувального 
процесу відбувається на основі 5 видів підготовки - теоретичної, технічної, тактичної, 
психологічної, фізичної та інтегральної. 

Також ми з'ясували, що тренувальний процес має наступну структуру: 
мікроструктуру, мезоструктури, макроструктуру. Дане розділення навчально-
тренувального процесу допомагає структурувати його, підігнати під календар змагань 
пік форми, так як, така структура, в першу чергу, орієнтована на фізіологічні 
особливості спортсмена. 

Далі розглядається підготовка юних баскетболістів у передзмагання, більшою 
мірою швидкісно-силові здібності учнів, так як він є одними з найактуальніших у 
передзмагальному періоді. 

Потім ми розглянули фізіологічні та психологічні особливості дітей старшого 
шкільного віку. 

Всі ці особливості також враховуються нами при побудові методики, що дуже 
важливо, тому що на першому місці для виховання дітей старшого шкільного віку є 
здоров'я, а не результат. 

У практичній частині нами був отриманий результат дослідження. 
Висновки. По 4 тестах, спрямованих на спеціальну підготовку учнів була 

виявлена наступна динаміка. Експериментальна група показала результати набагато 
вище, ніж контрольна група. Це дозволяє стверджувати, що запропонована нами 
методика, спрямована на підвищення результативності в передзмагальному періоді, з 
урахуванням сторін, структури тренувального процесу, а також і фізіологічних 
особливостей, є актуальною. Таким чином, мета нашого дослідження - пошук 
методики спрямованої на підвищення результативності гри в баскетбол в 
передзмагальному періоді, досягнута. 
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спорт, 2006. - 286 с., Іл.22. Суздальницкий Р. С. Специфічні зміни у метаболізмі 
спортсменів тренуються у різних біоенергетичних режимах, у відповідь на стандартну 
фізичне навантаження / / Теорія і практика фізичної культури. - 2004, № 8. - З 16-20. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГУЛЯЦІЇ СЕРЦЕВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТОК 1 - 2 КУРСІВ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ. 

 
Проблема підвищення функціональних можливостей та працездатності 

організму студентів є досить актуальним завданням на даний час. Ефективність 
навчання залежить від багатьох умов, в тому числі від функціонального стану 
організму студентів, їх відношення до формування здорового способу життя. Оцінка 
поточного стану організму може полягати у визначенні ступеня його адаптації до 
умов навколишнього середовища. На даний час в оцінці функціонального стану 
організму основна увага приділяється вивченню серцево-судинної системи [2, с. 43]. 

Метою данного дослідження було вивчення динаміки механізмів регуляції 
серцевого ритму студенток 1-2 курсів при дозованому навантаженні по замкнутому 
циклу (з реверсом). Використання тестового навантаження по замкнутому циклу 
дозволяє діагностувати фізичну працездатність, функціональні зрушення діяльності 
серцево-судинної і нервової систем студентів з різним рівнем рухової активності. 

На основі мети дослідження були поставлені наступні завдання: 1) визначити 
особливості регуляції серцевої діяльності студенток 1-2 курсів при виконанні 
навантаження по замкнутому циклу; 2) виявити і простежити можливі особливості в 
регуляції серцевої діяльності студенток університету Ушинського. 

В дослідженнях взяли участь 45 дівчат, обущающіхся в Державному закладі 
«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д.  
Ушинського». І групу склали студентки 1 курсу - 23 дівчини, ІІ групу склали 
відповідно студентки 2 курсу - 22 дівчини. Дослідження проводилось в лабораторії 
вікової фізіології спорту імені професора Цоневої Т. М.  кафедри біології і охорони 
здоров'я ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д.  
Ушинського». У обстеженних дівчат вивчали стан механізмів регуляції серцевого 
ритму в умовах відносного спокою, при виконанні фізичного навантаження та на 
п'ятій хвилині відновлення після м'язового навантаження. Велоергометричне 
тестування задавалося за методикою Д. М Давиденка [3, с. 54]: потужність 
навантаження зростала зі швідкістю 33 Вт/хв до досягнення частоти серцевих 
скорочень 150-155 уд/хв з подальшим ії зниженням до нуля. 

Стан механізмів регуляції серцевого ритму у досліджуваних періодах 
визначали за методом Р. М. Баєвського (1979), відомого під назвою математичного 
аналізу або варіаційної пульсометрії, що відображає стан як автономного, так і 
центрального контурів управління серцевої регуляції [1, с. 154]. Розраховувались 
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наступні показники: мода (Мо, с), амплитуда моди (АМо, %), варіаційний розмах 
(ΔХ, с), індекс напруги регуляторних систем (ІН, у.о.), індекс вегетативної рівноваги 
(АМо/ ΔХ, у.о.), активність адренергічних або холінергічних механізмів гуморального 
каналу регуляції (Мо/ ΔХ, у.о.).   Статистична обробка отриманих даних проводилась 
за допомогою загальноприйнятих методів математичного аналізу. 

Вивчення динамики кардіоритму у студенток 1-2 курсів, за данними 
варіаційної пульсометрії, і отримані нами результати, свідачать, що в стані м'язового 
спокою у обстеженних реєструвався оптимальний рівень активності регуляторних 
механізмів. Дані наведені в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Стан механізмів регуляції серцевого ритму студенток 1-2 курсів при 
тестуванні навантаженням з реверсом (М ± m) 

Показники Стан 1 курс 2 курс 
 

Мо, с 
Спокій 
Реверс 

Відновлення 

0,52±0,008 
0,4±0,03 
0,54±0,02 

0,68±0,06* 
0,38±0,08 
0,49±0,04 

 
ΔХ, с 

Спокій 
Реверс 

Відновлення 

0,22±0,02 
0,08±0,03 
0,23±0,04 

0,27±0,02* 
0,1±0,11 
0,25±0,05 

АМо, % Спокій 
Реверс 

Відновлення 

36,4±1,7 
56,2±1,8 
41,2±1,9 

34,3±1,6* 
53,6±1,4 
40,4±1,7 

 
АМо/ ΔХ, у.о. 

Спокій 
Реверс 

Відновлення 

199,54±4,3 
758,3±8,2 
215,4±3,5 

202,41±6,2 
783,4±7,5 
221,6±4,1 

 
Мо/ ΔХ, у.о. 

Спокій 
Реверс 

Відновлення 

2,7±0,11 
5,02±0,1 
2,6±0,15 

2,52±0,31* 
4,54±0,14 
2,83±0,43 

 
ІН, у.о. 

Спокій 
Реверс 

Відновлення 

205,33±8,7* 
878,13±7,4* 
197,52±9,4 

98,4±5,43* 
705,6±9,2* 
170, ±4,7* 

Примітка: * - р <0,05-0,01 за відміченими групами 
 
Фізичне навантаження характеризувалось високо достовірними змінами 

показників на вершині (реверс) роботи (р <0,05-0,01). Рівень і якість функцій чітко 
виявляється при переході організму зі стану спокою. При виконанні навантаження 
відбувається перебудова не тільки фізіологічних систем організму, але і вегетативних 
регуляторних механізмів, яктивація симпатичних впливів і зниження 
парасимпатичних. Після навантаження динаміка відновних процесів свідчить про 
гетерохронність ціх процесів, навіть на рівні різних показників однієї загальної 
системи механізмів регуляції серцевого ритму, про наявність напруги і суттєвих після 
робочих змін у ранній період відпочинку (5 хвилина). 
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Висновки: У студенток першого курсу навчання відзначається напруга 
механізмів адаптації, яка проявляється в централізації управління серцевим ритмом і 
зменшенні функціональних резервів, на фоні підвищення рівня тривожності. 
Виконання циклічної роботи з постійно зростаючою потужністю супроводжувалося 
достовірним зростанням індексу напруги в обох групах і високою активацією 
центрального і гуморального каналів регуляції. Встановлене виражене переважання 
симпатичних впливів на ритм серця. Зі збільшенням віку студенток в цілому зростає 
ступінь досконалості механізмів регуляції серцевого ритму, відбувається перехід ролі 
управління серцевим ритмом від центрального до автономного контура, зростают 
функціональні адаптаційні можливості дівчаток, що в кінцевому результаті, 
забезпечує виконання фізичного навантаження з реверсом в більших обсягах і в більш 
оптимальних умовах. 

Список викорастаних джерел: 
1. Баевский Р.М. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологии / 

Р.М. Баевский. –  М.: Наука. – 1979. – 296 с. 
2. Босенко А.И. Возрастная динамика регуляции сердечно-сосудистой 

системы школьниц 11-14 лет при физических нагрузках по замкнутому циклу (с 
реверсом) / А.И. Босенко, В.В. Борщенко, А.В. Пертая // «Адаптаційні можливості 
дітей та молоді»: матеріали VI Міжнар. наук. -практичної конференції. – Одеса, 2008. 
– С. 40-45. 

3. Давиденко Д.Н. Методика оценки мобилизации функциональных 
резервов организма по его реакции на дозированную нагрузку / Д.Н. Давиденко // 
Научно-теоретический журнал «Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта». 
– 2011. –  №12 (70). – С. 52-57. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ У ТРЕНУВАННІ ЮНИХ БАСКЕТБОЛІСТІВ НА 
ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Завдання у групах початкової підготовки органічно пов’язані з головною метою 
системи багаторічної підготовки спортивних резервів у спортивних школах – 
підготовкою баскетболістів високої кваліфікації, гармонійно розвинених фізично і 
духовно. (А.Я. Гомельский, 1997; Л.В. Волков, 2002, А.І.Вальтин, 2003; Б. Гатмен, 
2007;  В. Белаш, 2009). На думку Л.Ю.Поплавського (2004), В.П. Губи (1996, 1997, 
2003, 2007),конкретними завданнями тренування на етапі початкової підготовки юних 
баскетболістів є: 

1. Зміцнення здоров’я, сприяння правильному фізичному розвиткові та 
різнобічний фізичній підготовці. 

2. Розвиток швидкості, спритності, загальної витривалості, швидкісно-силових 
якостей, гнучкості. 

3. Навчання основ техніки пересування по майданчику, ловіння, передачі, 
ведення м’яча, кидків у кошик. 

4. Початкове навчання тактичних дій у нападі та захисті. 
5. Пристосування вивчених тактичних дій до ігрових умов. 
6. Виконання контрольних нормативів з видів підготовки. 
7. Підтримання інтересу до занять баскетболом. 
8. Первинний відбір дітей, здібних до занять баскетболом. 
Згідно з програмою спортивної підготовки для дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл [2], спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву основними  
принципами спортивної підготовки юних спортсменів є:  

• Комплексність - передбачає тісний взаємозв'язок всіх сторін навчально-
тренувального процесу (фізичної, техніко-тактичної, психологічної та теоретичної 
підготовки, виховної роботи, педагогічного та медичного контролю). 

• Наступність - визначає послідовність викладу програмного матеріалу по етапах 
навчання та відповідності його вимогам вищої спортивної майстерності, щоб 
забезпечити спадкоємність завдань, засобів і методів підготовки, обсягів тренувальних 
завантажень, зростання показників рівня фізичної та техніко-тактичної підготовленості. 

• Варіативність - передбачає включення в тренувальний план різноманітного 
набору тренувальних засобів і зміна навантажень для вирішення однієї або кількох 
завдань спортивної підготовки. 

На думку ряду авторів головним принципом побудови навчально-тренувальної 
підготовки є – універсальність завдань, вибору засобів та методів стосовно усіх учнів, 
індивідуальний підхід та глибоке вивчення кожного учня [1,3]. На першому році 
навчання багато фахівців вважають, що фізична підготовка спрямована на 
різнобічний розвиток дитини, що і зумовить формування стійкого інтересу до занять 
та дозволить оволодіти необхідними ігровими вміннями і навичками.  
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У цей  період відбувається формування статури, вдосконалення функцій 
аналізаторів та вегетативних систем організму, починається становлення навичок гри, 
продовження попереднього відбору дітей до занять баскетболом, виховується стійкий 
інтерес до занять баскетболом[4, 5]. Основну увагу приділяють фізичній і технічній 
підготовці баскетболістів, варіюючи засоби різнобічного впливу на організм Цими 
засобами є вправи легкоатлетичні, акробатичні та гімнастичні, різні спортивні і рухливі 
ігри. Особливе місце займають вправи з м’ячем, за допомогою яких учні вчаться 
володіти м’ячем у часі та просторі [2]. Завданням технічної підготовки є оволодіння 
основними прийомами гри. Основою технічної підготовки є виховання здатності 
виконувати вивчені прийоми гри у комбінації один з одним та при різнобічних 
способах пересувань [3]. Завдання тактичної підготовки – це формування і розвиток 
тих здатностей, що є основою тактичного мислення і тактичних дій, оволодіння 
індивідуальними діями у поєднанні з вивченням прийомів техніки гри. Для цього 
використовуються рухливі ігри та ігровий метод навчання У навчально-тренувальному 
процесі тренер використовує  три групи методів: словесні, наочні, практичні. 

Основна форма занять для початківців фізичними вправами - академічна форма. 
Мета їх - вирішення завдань ЗФП, навчання основам техніки. Академічне заняття 
складається з 3 частин: ввідно-підготовчої, основної та заключної. (А.А. Тер- Ованесян, 
1992; Ю.М. Портнов, 1997; Л.П. Матвєєв, 1999; Н.Г. Озолин, 2004). Особлива увага 
приділяється різноманітності рухливих ігор під час тренування юних баскетболістів 
[6]. Рухливі ігри на етапі початкової підготовки дозволяють вирішувати наступні 
завдання тренування: визначення рухових якостей гравців: їх швидкість, витривалість, 
стрибучість, силу, координацію; визначення типологічних і психологічних якостей: 
мислення, швидкість реакції, працьовитість, вміння терпіти, колективізм; засвоєння, 
розвиток або закріплення певних навичок пересувань, найпростіших взаємодій, 
володіння м'ячем; підвищення емоційності тренування; розминка. 

Висновки. Тренер, який вміє правильно спланувати тренувальні заняття і 
підібрати необхідні вправи для максимально ефективного вирішення завдань, у 
величезній мірі збільшує можливість досягнення успіху. Час і тривалість занять 
можуть залежати від багатьох факторів, але тренер повинен завжди пам'ятати, що не 
існує альтернативи роботі і шлях до успіху не можна штучно скорочувати. Ретельно 
організовуючи тренувальне заняття після всебічного обмірковування цілей, яких 
тренер сподівається на ньому досягти, він досягне більшого, ніж на погано 
організованою тренуванні великої тривалості  
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